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SITUERING

Een mobipunt kan op verschillende manieren 
omschreven worden. In de Vlaamse context is de 
omschrijving van een potentieel mobipunt ruim: 
een punt waar overstap tussen verschillende 
vervoermodi of binnen één modus mogelijk is. 
Alle vervoerknooppunten zijn dus mogelijke 
mobipunten. Wat maakt een vervoerknooppunt 
dan een mobipunt? Een mobipunt is voldoende 
uitgerust en op een kwalitatieve manier ingericht, 
zodat overstappen van de ene naar de andere 
vervoerwijze vlot en logisch verloopt.

Het ontwikkelen van deze vervoerknooppunten 
moet een gevarieerd gebruik van de verschil-
lende modi stimuleren en de complementariteit 
van de modi benadrukken. Zo wordt combi-
mobiliteit aangemoedigd en wordt het trans-
portsysteem als geheel beter benut.

Mobipunten zijn in Vlaanderen een relatief recent 
gegeven. Toch zijn er al talloze initiatieven om 
mobipunten te organiseren en in te richten. De 
initatieven werden gestart door zowel overheden 
als private actoren.

Het voorliggend rapport is het resultaat van 
de opdracht om een globale beleidsvisie over 
mobipunten op te stellen, waarmee de Vlaamse 
Overheid aan de slag kan om de mobipunten 
verder te ontwikkelen.

 DEFINITIE 

“Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan 

diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden, bij 

voorkeur aangevuld met extra diensten en ruimtelijk optimaal 

georganiseerd, met als doel de combimobiliteit (toegang tot 

en overstap tussen de vervoermodi) te faciliteren. 

Elk knooppunt van vervoermogelijkheden, nabij voldoende 

vervoerpotentieel, komt in aanmerking als mobipunt, mits 

het beantwoordt aan de nodige prestatie-eisen in functie 

van de ruimtelijke context. De vervoerregioraad neemt de 

regierol op voor de (inter)regionale mobipunten, de lokale 

overheid voor de lokale en buurtmobipunten.“
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SITUERING

1. Verkenning    
2. Typologie     
3. Locatiekeuze en prestatie-eisen
4. Casestudies  
5. Implementatiekader   

Bijlage I - Kennisfiches
Bijlage II - Casestudies

De beleidsvisie is het resultaat van een 
verkenning, waarbij alle relevante informatie 
en alle lopende processen in kaart werden 
gebracht. Dit rapport bevat enkel de conclusies 
van deze analyse. Uitgebreide kennisfiches van 
de gescreende documenten zijn terug te vinden 
in Bijlage I.

Vervolgens werd op basis van de verkenning een 
typologie uitgewerkt, waar het ruime gamma 
aan mobipunten gecategoriseerd wordt volgens 
een matrix.

Daarna wordt ingegaan op de locatiekeuze van 
een mobipunt en worden de prestatie-eisen 
voorgesteld, die moeten helpen om kwalitatieve 
mobipunten te installeren. De typologie wordt 
hier als kader gebruikt om de prestatie-eisen 
inhoudelijk in te vullen.

De beleidsvisie wordt vervolgens ingevuld voor de 
regio Oost-Brabant. Negen relevante casestudies 
uit deze regio worden verder uitgewerkt. De 
casestudies werden gekozen in functie van de 
typologie, zodat de diversiteit aan mobipunten 
in de casestudies weerspiegeld is. Detailbeelden 
van de casestudies worden weergegeven in 
Bijlage II.

Tenslotte wordt in het implementatiekader 
beschreven hoe deze beleidsvisie in de praktijk 
kan werken.

 INHOUD 
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 VERKENNING 
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VERKENNING | DOCUMENTEN

Verschillende actoren hebben reeds beleids- en 
studiewerk verricht in het kader van mobipunten. 
Om de beleidsvisie af te stemmen op de 
bestaande visies en onderzoeken, werden diverse 
documenten gescreend. We onderscheiden 
enerzijds documenten vanuit het Vlaams 
beleidskader en anderzijds diverse studies 
over mobiliteitsknooppunten. Per gescreend 
document werd een kennisfiche opgesteld. 

Elke kennisfiche is opgesteld volgens deze 
structuur:
• Gegevens en context;
• Benadering van mobipunten en mobiliteits-

knooppunten;
• Aanknopingspunten voor deze beleidsvisie.

Voor elk Vlaams beleidsdocument werd 
een quote geselecteerd die de visie van het 
document beknopt weergeeft. Daarna worden 
de belangrijkste conclusies van de verkenning 
beschreven. Alle gedetailleerde kennisfiches zijn 
terug te vinden in Bijlage I.
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VERKENNING | BELEIDSKADER

 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 

“Om tot een gewijzigde vervoerwijzekeuze te komen, benadrukken we de 

complementariteit van de verschillende modi en sturen aan op een meer 

gevarieerd gebruik van de verschillende modi. Op die manier komen we 

tot een betere benutting van het transportsysteem als geheel en van de 

intrinsieke kwaliteit van de verschillende modi.

Conform de resolutie van het Vlaams Parlement besteden we daarom 

extra aandacht aan het ontwikkelen van de knooppunten (hubs) waar 

de verschillende vervoerssystemen elkaar ontmoeten en aan een perfor-

mante overstap en overslag.

Dit betekent dat we de verschillende modi niet alleen fysiek verknopen 

maar deze verknoping ook doortrekken tot op het niveau van de infor-

matie en de dienstverlening zodat zowel multimodale reisinformatie als 

end-to-end services aan de gebruikers worden aangeboden. Hiervoor 

is het belangrijk dat we de intelligentie van de verschillende modale 

netwerken verhogen.”

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, p. 274 (Vlaamse Overheid, 2013)
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VERKENNING | BELEIDSKADER

 VISIE 2050 

“Slimme en vlotte logistieke systemen stimuleren combimobi-

liteit en synchromodaliteit, waardoor mensen een vlotte keuze 

en combinatie van meerdere vervoermiddelen kunnen maken. 

Hiervoor is wel een vergaande integratie van de verschillende 

verkeers- en vervoernetwerken en van nieuwe transportsystemen 

nodig, alsook een geïntegreerd beheer van deze systemen.

Het mobiliteitssysteem, gekenmerkt door een goede verknoping 

van de vervoermodi, respecteert de ecosysteemgrenzen van 

onze planeet, is koolstofarm en heeft een minimale impact op 

het milieu en de gezondheid.”

Visie 2050, p. 51-52 (Vlaamse Overheid, 2016)
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VERKENNING | BELEIDSKADER

 CONCEPTNOTA BASISBEREIKBAARHEID 

“Het is de bedoeling een mobiliteitsnetwerk uit te bouwen en knoop-

punten te ontwikkelen waar de verschillende vervoerssystemen elkaar 

ontmoeten, zodat overstappen vlot en logisch verloopt.

(Openbaar)vervoerknooppunten moeten goed en veilig bereikbaar zijn 

voor voetgangers en fietsers, met bijzondere aandacht voor de toeganke-

lijkheid voor minder mobielen. Deze knooppunten en P+R’s zijn uitgerust 

met voldoende en veilige fietsenstallingen, voldoende parkeerplaat-

senen met aandacht voor laadmogelijkhedenvoor elektrische fietsen, 

bromfietsen en auto’s. 

Deelfietsen of deelauto’s kunnen het voor- en natransport verbeteren. 

Het vervoer op maatmaakt eveneens deel uit van het mobiliteitsnetwerk.  

Multimodale investeringsprogramma’s worden hiervoor gecentraliseerd 

opgesteld.”

Conceptnota Basisbereikbaarheid, p. 7 (Vlaamse Overheid, 2015)
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VERKENNING | BELEIDSKADER

 BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 

“De knooppunten met een voldoende knooppuntwaarde in het 

systeem van collectief vervoer en de fietsinfrastructuur vormen 

de basis voor nieuwe ontwikkelingen.

Het voorzieningenniveau en de ligging in het collectief vervoer-

systeem, rekening houdend met het kernnet, en de fietsinfra-

structuur zijn doorslaggevend bij de keuze van te ontwikkelen 

kernen in regio’s met een meer landelijk karakter.”

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, p. 34 (Vlaamse Overheid, 2018)
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VERKENNING | STUDIES

Zowel in binnen- als buitenland werden reeds 
diverse studies uitgevoerd over de functie, de 
uitrusting en de inrichting van mobiliteitsknoop-
punten. Sommige studies leggen de focus op een 
bepaald gebied (binnen of buiten Vlaanderen), 
andere worden toegepast in geheel Vlaanderen.

De studies hiernaast werden gescreend in het 
kader van het opstellen van de beleidsvisie. 
Alle studies bevatten waardevolle en bruikbare 
informatie. Een combinatie van de inzichten uit 
deze studies hebben geleid tot de voorliggende 
beleidsvisie.

Per studie kan men een uitgebreide kennisfiche 
terugvinden in Bijlage I.

• ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN  

• BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN  

• CONCEPTNOTA MOBIPUNT  

• MULTIMODALE VERVOERSKNOOPPUNTEN IN VLAANDEREN – EEN GEBRUIKERSPERSPECTIEF EN 
OVERSCHAKELEN  

• FIETSPARKEREN AAN MOBILITEITSKNOOPPUNTEN  

• SAMENWERKEN AAN EEN AANTREKKELIJK, BEREIKBAAR EN CONCURREREND BRABANT 

• TOEKOMSTBEELD OV: KNOPEN EN KETENS  

• MAAK PLAATS! WERKEN AAN KNOOPPUNTONTWIKKELING IN NOORD-HOLLAND  

• KNOOPPUNTONTWIKKELING: TYPOLOGIEËN EN VLINDERMODEL  

• SNA – MARKTPLAATS VOOR MOBILITEIT: SLIMME SCHAKELS  

• CATEGORISERING MOBILITEITSKNOOPPUNTEN DE LIJN  

• TOEGANKELIJKE HALTES 

• MANIFEST MOBILITEIT 2.0  

• SMART PT  

• DE REIZIGER CENTRAAL: DE REIZIGER KIEST DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND  

• HANDBOEK HALTEPLAATSEN (2006) EN ADDENDUM (2010)  

• HANDBOEK NATRANSPORTMOGELIJKHEDEN VOOR OVERSTAPPUNTEN  

• EVALUATIE VAN DE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 
PROVINCIE ANTWERPEN  

• ONDERZOEK NAAR VERVOERSWIJZEKEUZE EN OVERSTAPBEREIDHEID, MET TOEPASSING OP DE AS 
DIEST-LEUVEN-TERVUREN 

• P+R-VISIE VLAAMSE RAND  

• VISIENOTA RUIMTE VLAAMS-BRABANT  

• NOTA RUIMTE PROVINCIE ANTWERPEN  

• STRATEGISCH PROJECT REGIONET LEUVEN  

• KERNENKOMPAS  
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VERKENNING | CONCLUSIES

Mobipunten worden in alle gescreende 
documenten als cruciale schakels in combi-
mobiliteit beschouwd. Bij combimobiliteit 
kan men gemakkelijk kiezen tussen verschil-
lende vervoermodi. Het mobiliteitsnetwerk 
waarbinnen combimobiliteit plaatsvindt, wordt 
dan ook veelal ruim gedefinieerd. We spreken 
niet over één, maar over verschillende mobili-
teitsnetwerken. Mobipunten kunnen bijgevolg 
worden toegepast in het volledige spectrum van 
mobiliteitsnetwerken. 

Functioneren van combimobiliteit vereist een 
afstemming tussen alle mobiliteitsnetwerken. 
Niet alleen de afstemming tussen de vervoermodi 
is cruciaal, ook de afstemming tussen de schaal-
niveaus is belangrijk. Een mobipunt is dus heel 
divers: van interregionale knoop tot kleine 
buurthub. Een mobiliteitsknooppunt op interre-
gionaal niveau zal echter op een andere manier 
functioneren dan een knooppunt op buurt-
niveau. Het is dan ook een uitdaging om een 
visie op te stellen die geldig is voor het volledige 
spectrum aan mobipunten.

Ondanks het brede spectrum, worden in elk 
gescreend document twee mobiliteitsdiensten 
gekoppeld aan het concept ‘mobipunt’: 
collectief/openbaar vervoer en/of deelvoer-
tuigen. Het is duidelijk dat deze diensten de 
kern vormen van een mobipunt.

 EEN BREED SPECTRUM 

Categorisering Mobiliteitsknooppunten (De Lijn, 2018)
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VERKENNING | CONCLUSIES

De eisen die in de beleidsdocumenten en 
studies aan een mobipunt gesteld worden, zijn 
talrijk en divers. De eisen gaan over inrichting, 
het aanbod aan (mobiliteits)diensten, netwer-
kintegratie, veiligheid, bereikbaarheid, etc.

Een mobipunt moet een garantie zijn op 
kwaliteit.  Het stellen van bepaalde eisen is dus 
noodzakelijk. In de meeste documenten worden 
deze eisen weinig concreet. Wanneer ze wel 
concreet gemaakt worden, zijn de voorbeelden 
vaak traditioneel en gebaseerd op de huidige 
context. Te concrete richtlijnen voor inrichting 
en uitrusting dreigen snel achterhaald te zijn. 
Technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat 
te enge richtlijnen voor gedateerde mobipunten 
zullen zorgen. Daarenboven is de inrichting 
en uitrusting van een mobipunt vaak sterk 
gebonden aan de lokale context en zou louter 
baseren op typologie voor te starre richtlijnen 
zorgen.

Om de kwaliteit van mobipunten ook in de 
toekomst te kunnen garanderen, dienen de 
criteria waar mobipunten aan moeten voldoen, 
op een flexibele manier te worden geformuleerd. 
Daarom worden in deze beleidsvisie ‘presta-
tie-eisen’ vooropgesteld, waar de mobipunten 
aan moeten voldoen. Deze prestatie-eisen 
lezen eerder als algemene principes, dan dat ze 
concrete inrichting en uitrusting opleggen.

 WAAIER AAN DIENSTEN 

Basisbereikbaarheid in de praktij - Concretisering mobipunten in Vlaanderen 
(Taxistop vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte, 2018)
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VERKENNING | CONCLUSIES

In de gescreende documenten wordt vaak de 
koppeling gemaakt tussen mobipunten en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Er is een algemene 
consensus dat een mobipunt een belangrijke 
hefboom voor goede ruimtelijke ordening kan 
zijn. De nabijheid van voldoende multimodale 
mogelijkheden, biedt immers de beste garantie 
op het gebruik van die modi. 

Duurzame mobiliteit is sturend voor een goede 
ruimtelijke ordening. Knoopwaarde en plaats-
waarde zijn maatgevend om te bepalen waar 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Waar 
het duurzaam mobiliteitsaanbod hoogwaardig 
is, bijvoorbeeld nabij een HOV-halte, kan sterker 
verdicht worden. Waar er een beperkt aanbod 
aan duurzame mobiliteit is, blijft de groei van de 
activiteiten beter beperkt.

Vanzelfsprekend is een goede bereikbaarheid 
geen voldoende voorwaarde voor ruimtelijke 
ontwikkeling. Ook het voorzieningenniveau en 
de ruimtelijke draagkracht spelen een belang-
rijke rol. Bij de uitwerking van de beleidsvisie 
voor mobipunten zullen we dus zeker de nodige 
aandacht schenken aan de ruimtelijke context 
en de ontwikkelingsmogelijkheden.

 RUIMTELIJKE CONTEXT 

Regionet (BUUR cvba, 2018)

TRANSPORT/SERVICE HIERARCHY SPATIAL CONTEXT

1. Interregionaal

2. Regionaal

3. Lokaal

4. Buurt

Stadskern

Agglomeratie

HD kern

Kern met HD

Goed uitgeruste dorp

Beperkt uitgeruste dorp

Gehucht

Fragment

Clusers

Open ruimte

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 2VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 2

VERKENNING



VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 17

 TYPOLOGIE 
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TYPOLOGIE

Uit de verkenning blijkt dat niet elk mobipunt 
gelijk is. Integendeel, er bestaat een breed 
spectrum aan mobipunten. Het type mobipunt 
zal daarbij de inrichting en het aanbod aan 
(mobiliteits)diensten bepalen. Het bepaalt ook 
door wie en hoe het mobipunt gebruikt zal 
worden.

Een essentiële vraag in deze visie is hoe de verschil-
lende types van mobipunten gecategoriseerd 
en gedefinieerd kunnen worden. Mobipunten 
kunnen gezien worden als interface tussen het 
vervoernetwerk en de ruimtelijke structuur. 
Het systeem van mobipunten wordt gevoed 
door het vervoernetwerk én door de ruimte-
lijke context. Maar het werkt ook in de andere 
richting. Mobipunten oefenen ook invloed uit op 
het netwerk en de ruimtelijke context.

Willen we weten hoe een mobipunt functio-
neert, dan moeten we zijn plaats kennen in het 
netwerk én in de ruimtelijke structuur. Daarom 
gebruiken we deze twee factoren om de 
typologie van een mobipunt te bepalen:
• het vervoerniveau van het mobipunt
• de ruimtelijke context van het mobipunt

Op de volgende pagina’s worden deze factoren 
verder gedefinieerd en verdeeld in verschillende 
niveaus. Aan de hand van deze niveaus is het 
mogelijk om een mobipunt een ‘type’ toe te 
kennen.

MOBILITEIT

RUIMTE

Mobipunten

MOBIPUNTEN AS INTERFACE BETWEEN
MOBILITY SYSTEM AND SPACE

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 1VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 1

VERKENNING
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TYPOLOGIE

Het vervoerniveau van een mobipunt wordt 
bepaald door de plaats die het mobipunt in 
het vervoernetwerk inneemt. We onderscheiden 
vier niveaus: interregionaal, regionaal, lokaal en 
buurt.

Vanuit de interregionale knooppunten kan 
men verplaatsingen tussen verschillende regio’s 
maken. Vanuit de regionale knopen zijn enkel 
verplaatsingen binnen de regio mogelijk. Mits 
een overstap in een interregionale knoop zijn 
uiteraard ook verplaatsingen op langere afstand 
mogelijk. 

Lokale knopen bedienen een kleinere opper-
vlakte. Een lokale knoop richt zich op gebruikers 
waarvan de herkomst of bestemming dichtbij 
gelegen is. Een lokaal mobipunt wordt bediend 
door lokaal openbaar of vraaggericht collectief 
vervoer.  

De wervingsradius van een buurtmobipunt 
beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving. 
Het richt zich op mensen die dichtbij wonen. 
Een buurtmobipunt wordt niet bediend door 
openbaar of collectief vervoer. Deelvoertuigen 
zullen in dit geval de basis van het vervoer-
aanbod van het mobipunt vormen.

Ook parkeervoorzieningen kunnen mobipunten 
zijn. Carpoolparkings functioneren op interre-
gionaal niveau, voorstadparkings op regionaal 
niveau en centrumparkings eerder op lokaal en 
buurtniveau.

 VERVOERNIVEAU 

TRANSPORT/SERVICE HIERARCHY SPATIAL CONTEXT

1. Interregionaal

2. Regionaal

3. Lokaal

4. Buurt

Stadskern

Agglomeratie

HD kern

Kern met HD

Goed uitgeruste dorp

Beperkt uitgeruste dorp

Gehucht

Fragment

Clusers

Open ruimte

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 2VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 2

VERKENNING
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TYPOLOGIE

Er worden 4 categorieën en 8 subcategorieën 
van ruimtelijke context onderscheiden.

STAD
De stad kent een hoge densiteit. Er is dan ook een 
grote vervoervraag, zowel op vlak van vervoer-
productie als -attractie. Binnen de categorie stad 
onderscheiden we de stadskern en de agglo-
meratie of stadsrand. 

DORP
In een dorp is de densiteit lager dan in de stad. 
Een dorp bezit echter nog steeds een centrum-
functie, maar zal vooral vervoer produceren en 
niet aantrekken. Er worden twee soorten dorpen 
gedifferentieerd: grote kern en kleine kern.

POOL
Een pool is een locatie waar één of meerdere 
bestemmingen aanwezig zijn. De bestemmings-
functie heeft de bovenhand in vergelijking met 
andere functies (bv. wonen) en zal hierdoor 
vooral verplaatsingen aantrekken. Er zijn twee 
soorten polen: bedrijvenpool en bezoekerspool 
(bv. handelszaken, ziekenhuis, recreatiedomein). 

OPEN RUIMTE 
In de open ruimte is de vervoervraag beperkt 
of sterk gespreid. We maken een onderscheid 
tussen twee types open ruimte. In het perifeer 
gebied is heel wat bebouwing aanwezig, maar 
sterk verspreid. Daardoor is de vervoervraag er 
diffuus. In het ruraal gebied is de open ruimte 
écht open en de gebruikersdensiteit bijgevolg 
zeer laag. 

 RUIMTELIJKE CONTEXT 
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TYPOLOGIE

INTERREGIONAAL

STADSKERN

AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

Het type mobipunt wordt bepaald door het vervoerniveau en de ruimtelijke context. We differentiëren 4 verschillende vervoerniveaus en 8 soorten ruimtelijke 
context. De mobipuntenmatrix hieronder visualiseert de 32 mogelijke types en vormt zo het kader bij de locatiekeuze, de prestatie-eisen en de casestudies.
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 LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN
In deze beleidsvisie schetsen we een set van 
richtlijnen om tot een kwalitatief mobipunt 
te komen. Deze richtlijnen zijn afhankelijk van 
het type mobipunt. Daarom gebruiken we 
de mobipuntenmatrix om deze richtlijnen te 
differentiëren. Er zijn twee belangrijke compo-
nenten: de locatiekeuze en de prestatie-eisen. 

1. LOCATIEKEUZE
De gebruikswaarde van een mobipunt wordt 
in grote mate gedetermineerd door de locatie-
keuze. De locatie is bepalend voor de vervoer-
vraag die door een mobipunt kan ingevuld 
worden. Het vervoerpotentieel van een 
mobipunt hangt af van de nabijheid van activi-
teiten aan een voldoende hoge dichtheid, en 
de positie van het mobipunt in het mobiliteits-
netwerk.  De locatiekeuze is ook mee bepalend 
voor de manier waarop aan de prestatie-eisen 
voldaan kan worden en vormt dus letterlijk en 
figuurlijk de basis voor een kwalitatief mobipunt.

2. PRESTATIE-EISEN
Er zijn 24 prestatie-eisen die bepalend zijn 
voor de performantie van een mobipunt. De 
prestatie-eisen worden als algemene richtlijnen 
geformuleerd, die in functie van het type een 
andere invulling kunnen krijgen. De presta-
tie-eisen worden in vijf thema’s gebundeld. Het 
kernthema, mobiliteitsaanbod, vormt de kern 
van het mobipunt. De andere thema’s zitten 
daar als opeenvolgende schillen rond: diensten, 
oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwik-
keling. Een omhullende schil bepaalt mee de 
context waarin de ingesloten schillen kunnen 
functioneren.

 STRUCTUUR 

A
B
C
D
E
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

 LOCATIEKEUZE 

De locatiekeuze is letterlijk de basis, 
aangezien de locatiekeuze sterk zal 
bepalen in welke mate aan de presta-
tie-eisen uit de tweede stap zal voldaan 
zijn. Visueel stellen we locatiekeuze dan 
ook voor als de onderlaag die de basis 
vormt voor de thematische schillen die er 
overheen worden gelegd. De locatiekeuze 
gebeurt op basis van een potentieel; een 
bestaande vervoervraag. De slaagkansen 
van een mobipunt hangen immers sterk af 
van het vervoerpotentieel dat de omgeving 
bezit. Voldoende aanwezig vervoerpoten-
tieel wordt beschouwd als absolute basis-
voorwaarde voor een mobipunt. 

We maken een onderscheid tussen drie 
soorten vervoerpotentieel: opstappoten-
tieel, afstappotentieel en overstappoten-
tieel. Combineren we deze 3 soorten poten-
tieel, dan bekomen we een samengesteld 
vervoerpotentieel, dat kan gebruikt worden 
om de locatie te bepalen. Het spreekt voor 
zich dat het vereiste vervoerpotentieel van 
een buurtmobipunt beperkter is dan dat 
van een interregionaal mobipunt. Daarom 
gebruiken we de mobipuntenmatrix als 
kader om het vervoerpotentieel kwalitatief 
te beschrijven. Het op- en afstappotentieel 
vormen daarbij een nabijheidslogica, het 
overstappotentieel een netwerklogica.
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

OPSTAPPOTENTIEEL 

Gezien de grotere woondensiteit, is het 
opstappotentieel het grootst in de stede-
lijke omgeving. Ook in (grote en kleine) 
kernen zal de woondensiteit nog voldoende 
zijn. In bedrijven- en bezoekerspolen is 
het opstappotentieel doorgaans laag, 
aangezien deze locaties vooral bestem-
mingen bevatten. In perifeer gebied is het 
opstappotentieel beperkt, omwille van de 
lage gebruikersdichtheid door de sterke 
spreiding van functies. In ruraal gebied is 
het opstappotentieel quasi afwezig. 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

 LOCATIEKEUZE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

AFSTAPPOTENTIEEL

Bedrijven- en bezoekerspolen bezitten 
door hun bestemmingsfuncties afstappo-
tentieel om een mobipunt te installeren. 
Ook de stadskern bevat doorgaans veel 
bestemmingen. In de agglomeratie en in 
grote kernen is het afstappotentieel lager. 
Kleine kernen bevatten meestal weinig 
bestemmingen, waardoor het afstappo-
tentieel laag is. In het perifeer gebied is 
de densiteit laag en zal het afstappoten-
tieel daardoor eerder beperkt zijn. In ruraal 
gebied komen nauwelijks bestemmingen 
voor en is het afstappotentieel minimaal. 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

 LOCATIEKEUZE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

OVERSTAPPOTENTIEEL

Het overstappotentieel wordt bepaald 
door de intensiteit van het vervoeraanbod 
en door de mate waarin het aanbod 
van de verschillende modi op elkaar is 
afgestemd. De interregionale knopen 
hebben doorgaans een ruim mobili-
teitsaanbod van frequente interregi-
onale, regionale en lokale verbindingen. 
Regionale mobipunten hebben een kwali-
tatief aanbod aan regionale verbindingen, 
bijvoorbeeld met de nabijgelegen stad. 
In lokale mobipunten is de frequentie en 
het bereik van het aanbod eerder beperkt, 
waardoor hier minder frequent zal worden 
overgestapt. Buurtmobipunten tenslotte 
hebben geen noemenswaardig overstap-
potentieel, omdat ze niet bediend worden 
door collectief vervoer. 

Hoewel het overstappotentieel vooral 
door collectief vervoer wordt gegenereerd, 
spelen ook parkings een rol. Carpoolpar-
kings kunnen uitgroeien tot interregi-
onale mobipunten, voorstadsparkings zijn 
potentiële regionale mobipunten. Rand- 
en centrumparkings kunnen als lokaal 
mobipunt worden uitgebouwd.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

 LOCATIEKEUZE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

       POTENTIEEL

De som van het opstap-, afstap- en 
overstappotentieel toont dat het grootste 
vervoerpotentieel intrinsiek aanwezig is aan 
de interregionale knopen en in gebieden 
met een hoge densiteit. Bij knooppunten 
die intrinsiek een lager vervoerpotentieel 
bezitten - in perifeer en ruraal gebied en op 
buurtniveau - zal de locatie des te belang-
rijker zijn om voldoende vervoervraag te 
bereiken.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

 LOCATIEKEUZE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN
NETWERKLOGICA VS NABIJHEIDSLOGICA

Volgend uit de verschillende soorten 
vervoerpotentieel, kan de locatie van een 
mobipunt bepaald worden op basis van 
twee logica's. In de nabijheidslogica is 
het op- en afstappotentieel bepalend. Een 
mobipunt is volgens de nabijheidslogica 
centraal gelegen in zijn vervoerpotentieel, 
dat zo optimaal benut wordt. De nabijheids-
logica zal op elk vervoerniveau meespelen, 
maar waar de netwerklogica belangrijker 
wordt, wordt de rol van de nabijheidslogica 
beperkt. Op buurtniveau zal de nabijheids-
logica doorslaggevend zijn voor het poten-
tieel, terwijl die op interregionaal niveau de 
nabijheidslogica minder doorweegt. 

De tweede logica is de netwerklogica. 
Interregionale en regionale knooppunten 
bezitten intrinsiek al een groot vervoerpo-
tentieel. In die gevallen zal de netwerklogica 
en niet de nabijheidslogica doorslag-
gevend zijn in de locatiekeuze. De locatie 
van stations of haltes is vaak het gevolg van 
infrastructurele randvoorwaarden, of de 
nood aan voldoende beschikbare ruimte. 
Bestaande stations of haltes laten zich niet 
zo gemakkelijk verplaatsen. De locatie zal 
dus in de praktijk vaak bepaald worden door 
de locatie van het bestaande knooppunt.  
Ook de locatie van lokale knopen zal (deels) 
afhankelijk zijn van het netwerk. Op buurt-
niveau zal de netwerklogica zeer beperkt 
van toepassing zijn, aangezien er op dat 
niveau geen openbaar vervoer aanwezig is.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

 LOCATIEKEUZE 

NETWERKLOGICA

NABIJHEIDSLOGICA
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

 PRESTATIE-EISEN De prestatie-eisen bieden een leidraad om de 
kwaliteit van een mobipunt te testen. Met de 
prestatie-eisen kan onderzocht worden of een 
mobipunt aan de gewenste kwaliteitseisen 
beantwoordt. In welke mate een mobipunt 
aan de prestatie-eisen moet voldoen, verschilt 
naargelang het type mobipunt. De mobipun-
tenmatrix die op de vorige pagina’s voorgesteld 
wordt, biedt dus het geschikte kader om elke 
prestatie-eis in te vullen en te bespreken.

We onderscheiden 5 thema’s van presta-
tie-eisen: het mobiliteitsaanbod, de diensten, 
oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwik-
keling. De opeenvolgende thema’s worden 
gevisualiseerd als schillen die elkaar omhullen. 

De middenste schil is de kern van het mobipunt 
en bevat concrete prestatie-eisen, die voor elk 
type mobipunt verschillend zullen zijn. Het 
mobiliteitsaanbod en de aanvullende diensten 
zullen anders zijn naargelang het vervoerniveau 
en de ruimtelijke context van het mobipunt. 

De buitenste schillen bevatten eerder concep-
tuele prestatie-eisen die voor elk  mobipunt van 
toepassing zijn, ongeacht hun vervoerniveau of 
ruimtelijke context. Denk aan veiligheid, bereik-
baarheid en toegankelijkheid.

Elke prestatie-eis wordt inhoudelijk ingevuld 
aan de hand van de mobipuntenmatrix. Bij 
de invulling wordt een onderscheid gemaakt 
tussen essentiële prestatie-eisen en aanbeve-
lingen. In het eerste geval is de prestatie-eis een 
must, in het tweede is ze aangewezen.

A
B
C
D
E
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

 PRESTATIE-EISEN 

Een vierde thema van presta-
tie-eisen gaat over ruimtelijke 
integratie (D). Een mobipunt 
moet goed geïntegreerd zijn 
in zijn omgeving en moet aan 
een aantal conceptuele eisen 
(bereikbaarheid, verkeersleef-
baarheid, veiligheid, toeganke-
lijkheid, ...) voldoen. Deze eisen 
gelden in dezelfde mate voor 
alle types mobipunten. 

Tenslotte zijn er enkele prestatie-eisen 
binnen het thema ‘ontwikkeling’ (E). 
Een mobipunt kent een intense wissel-
werking met de ruimtelijke ontwik-
kkeling in de omgeving. In sommige 
gevallen zullen nieuwe ontwikke-
lingen gewenst of zelfs essentieel zijn, 
in andere gevallen zijn ze niet aange-
wezen of niet toegelaten.

Naast het mobiliteits- en 
dienstenaanbod zijn er enkele 
prestatie-eisen op vlak van 
oriëntatie (C).  De gebruiker van 
het mobipunt moet zich steeds, 
zowel bij het gaan naar als het 
navigeren binnen het mobipunt, 
eenvoudig en intuïtief kunnen 
oriënteren. Leesbaarheid en 
herkenbaarheid zijn cruciaal in 
dit thema.

Rond de kern van mobiliteits-
diensten, bevat een mobipunt ook 
andere diensten (B), zoals ticketing, 
wachtaccommodatie, horeca, etc. 
Deze diensten bieden een belangrijke 
meerwaarde voor de gebruikers van het 
mobipunt. Ook deze diensten zullen 
sterk verschillen naargelang het type 
mobipunt.

Het mobiliteitsaanbod (A) is 
de kern van het mobipunt. Hier 
komen de verschillende vervoer-
wijzen aan bod. De grootte en 
diversiteit van het aanbod per 
vervoerwijze zal sterk verschillen 
naargelang het type mobipunt.

A
B
C
D
E
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN
A. MOBILITEITSAANBOD

1. regulier openbaar vervoer
2. vraaggericht collectief vervoer

3. deelwagens
4. parkeerplaatsen

5. taxi
6. kiss & ride

7. deelfietsen en deelsteps
8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

 PRESTATIE-EISEN 

A
B
C
D
E
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

A. MOBILITEITSAANBOD
1. regulier openbaar vervoer

2. vraaggericht collectief vervoer
3. deelwagens

4. parkeerplaatsen
5. taxi

6. kiss & ride
7. deelfietsen en deelsteps

8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

TAXI

R
Kiss + Ride
K

 PRESTATIE-EISEN | MOBILITEITSAANBOD 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

REGULIER OPENBAAR VERVOER

VRAAGGERICHT COLLECTIEF VERVOER

TAXI

R
Kiss + Ride
K

De kern van een mobipunt bestaat uit het 
mobiliteitsaanbod. Zonder aanbod aan 
mobiliteit is er geen mobipunt. 

Het mobiliteitsaanbod is heel uiteen-
lopend. Alle vervoermodi kunnen aan bod 
komen. Van mobipunten met een groter 
verzorgingsgebied verwachten we dat het 
mobiliteitsaanbod groter en diverser is. Bij 
kleinere mobipunten kunnen één of twee 
vervoerwijzen in het aanbod al volstaan.

Het mobiliteitsaanbod zal doorgaans ook 
ruimtelijk in de kern van het mobipunt 
gesitueerd zijn. De verschillende mobili-
teitsdiensten liggen centraal en nabij. Op 
die manier versterken ze elkaar. 

DEELWAGENS

TAXI

KISS & RIDE

DEELFIETSEN EN DEELSTEPS

FIETSENPARKING

PARKEERPLAATSEN

 PRESTATIE-EISEN | MOBILITEITSAANBOD 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

 MOBILITEITSAANBOD | REGULIER OPENBAAR VERVOER 

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• hoogfrequente internationale of interregionale 
verbindingen (IC, IR)*

• overstapmogelijkheden met beperkte 
wachttijd

• ondersteunende regionale en lokale lijnen

• frequente regionale verbindingen (HOV, 
kernnet A, overige spoorverbindingen)*

• gegarandeerde doorstroming (bv. eigen 
bedding, groen licht op aanvraag)

• dienstregeling van lijnen zijn op elkaar 
afgestemd

• ondersteundende lokale lijnen

• indien geen ander collectief vervoer aanwezig: 
lokale verbindingen (kernnet B en C) of aanvul-
lende buslijnen

• goede doorstroming (bv. busbaan, groen licht 
op aanvraag)

Het regulier openbaar vervoer (met vastge-
legde frequenties en amplitudes) is de basis 
van de meeste mobipunten. De frequentie 
van de verbindingen en het verzorgings-
gebied van de halte of het station bepalen 
het niveau van het knooppunt. 

Een interregionaal mobipunt bevat 
minstens enkele hoogwaardige interre-
gionale openbaar vervoerverbindingen 
(IC- of IR-trein). Een regionaal mobipunt 
moet bediend worden door een frequente 
regionale verbinding, die bovendien 
kan rekenen op een gegarandeerde 
doorstroming. De dienstregelingen van 
de lijnen op deze knooppunten worden 
zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, 
zodat wachttijden beperkt blijven. Wellicht 
zullen  per OV-lijn keuzes tussen vlotte 
en minder vlotte overstappen gemaakt 
moeten worden. Een lokaal mobipunt 
wordt bediend door een frequente lokale 
openbaar vervoerverbinding of door vraag-
gericht collectief vervoer (bv. een buurtbus 
voor school- of werkverplaatsingen). Een 
mobipunt op buurtniveau wordt niet 
noodzakelijk door openbaar vervoer 
bediend.

* uitzonderingen: carpoolparking, park-and-bike

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL
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PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Het regulier openbaar vervoer zal niet 
volstaan om aan alle verplaatsingsnoden 
te voldoen. In deze gevallen zal vervoer 
op maat (in functie van tijdstip, locatie, 
persoonskenmerken, ...) een doelgerichte 
oplossing bieden. Alle soorten verplaat-
singen (in functie van werk, school, 
recreatie) komen hiervoor in aanmerking.

Om deze vervoervraag op een duurzame 
manier te kunnen beantwoorden, is het 
aanbevolen om op zoek te gaan naar 
collectieve verplaatsingen waarvan de 
vraag voldoende is om collectief vervoer te 
organiseren.

De startlocatie, de tussenliggende haltes 
en de aankomstplaats van dit vraaggericht 
collectief vervoer zullen in veel gevallen 
samenvallen met mobipunten. 

Aan lokale mobipunten, waar geen regulier 
openbaar vervoer aanwezig is, is een aanbod 
aan vraaggericht collectief vervoer essen-
tieel. Aan interregionale, regionale en lokale 
mobipunten waar reeds regulier openbaar 
vervoer aanwezig is, kan een aanvullend 
aanbod aan vraaggericht collectief vervoer 
de vervoerbehoefte invullen die nog niet 
door het regulier aanbod wordt afgedekt.

 MOBILITEITSAANBOD | VRAAGGERICHT COLLECTIEF VERVOER 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• indien geen regulier openbaar vervoer 
aanwezig: aanbod aan vraaggericht collectief 
vervoer (bv. buurtbus voor school- of werkver-
plaatsingen, collectieve taxi, ...)

• aanbod aan vraaggericht collectief vervoer (in 
zoverre de vervoervraag niet volledig gedekt 
wordt door regulier openbaar vervoer)
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Deelwagens zijn samen met het openbaar 
vervoer een essentieel onderdeel van een 
mobipunt. Het biedt de gebruikers een 
flexibel alternatief voor verplaatsingen waar 
openbaar of collectief vervoer ontbreekt. 

Deelwagens kunnen in de ketenmobiliteit 
gebruikt worden als hoofdvervoerwijze of 
als natransport (bv. na openbaar vervoer).

Verschillende soorten aanbieders 
kunnen actief zijn aan een mobipunt. 
Een voorwaarde is dat het een open 
deelsysteem is en dus ook toegankelijk 
is voor occasionele gebruikers. Daarnaast 
is het wenselijk dat het deelsysteem een 
nationale dekkingsgraad heeft, zodat 
het ook toegankelijk is voor bovenlokale 
gebruikers.

In autovrij gebied (bv. in stadscentra) geldt 
een uitzondering op de prestatie-eis. 
Daar zal het wenselijker zijn om kleinere 
deelvoertuigen (fiets of step) aan te bieden.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• aanbod aan deelwagens volgens vervoervraag

• (uitzondering: autovrij gebied)

• aanbod aan verschillende soorten wagens 
(bestelwagen, elektrisch, ...) naargelang de 
vraag

• open systeem met nationale dekkingsgraad

• aanbod aan deelwagens volgens vervoervraag

 MOBILITEITSAANBOD | DEELWAGENS 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Het openbaar of collectief vervoer bedient 
niet alle herkomstlocaties. Voor verplaat-
singen over een lange afstand, zal men 
daarom vaak kiezen om met de wagen 
naar het station te gaan en de verplaat-
singen te vervolgen met het openbaar 
vervoer. Volgens het OVG Vlaanderen is dit 
het geval in 22% van de treinritten.

Daarom moet het bij langere verplaat-
singen mogelijk zijn de voorafgaande 
verplaatsing met de wagen te maken 
en die (al dan niet tegen betaling) te 
parkeren aan het mobipunt. De ruimtelijke 
context bepaalt mee de wenselijkheid: de 
parking mag niet leiden tot een reductie 
van de ruimtelijke kwaliteit en mag geen 
ongewenst aanzuigeffect van autoverkeer 
veroorzaken. Als er een parkeeralternatief 
langs dezelfde OV-lijn beschikbaar is, zijn 
er geen parkeerplaatsen nodig.

Aan elk mobipunt moet het parkeerregime 
van de aangeboden parkeerplaatsen het 
langparkeren (minimaal halve dag) stimu-
leren en afgestemd worden met het 
parkeerregime in de buurt. Om ongewenst 
gebruik van de parking te voorkomen, is 
het aanbevolen om het gebruik van de 
parking te koppelen aan het gebruik van 
de vervoerwijzen in het mobipunt.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• aanbod aan parkeerplaatsen voor langpar-
keren in functie van overstap naar auto 
(carpoolparkings)

• gereserveerde parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap dichtbij de opstapplaats

• parkeerplaatsen met oplaadpunten voor 
elektrische wagens

• aanbod aan parkeerplaatsen voor langpar-
keren in functie van overstap naar openbaar 
vervoer, rekening houdend met de ruimtelijke 
context

• (uitz.: als alternatief op dezelfde OV-lijn 
aanwezig is binnen aanvaardbare afstand)

• gereserveerde parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap dichtbij de opstapplaats

• afstemming met parkeerregime in de buurt 
noodzakelijk (bv. betalend parkeren)

• 

• parkeerplaatsen met oplaadpunten voor 
elektrische wagens

 MOBILITEITSAANBOD | PARKEERPLAATSEN 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Aan stations in stadskernen met interna-
tionale en interregionale verbindingen 
komen een groot aantal reizigers aan met 
een behoefte aan een specifieke vervolg-
verplaatsing, waarvoor een taxi de voorkeur 
geniet. Het potentieel aan taxigebruikers is 
er voldoende om permanente taxistand-
plaatsen te voorzien.

Aan interregionale mobipunten in agglo-
meraties en aan regionale mobipunten 
in stadskernen worden permanente 
taxistandplaatsen aanbevolen.

Aan sommige bezoekerspolen (bv. lucht-
havens) zullen taxistandplaatsen ook 
noodzakelijk zijn. Aangezien dit niet geldt 
voor alle bezoekerspolen, wordt dit echter 
niet opgenomen in de prestatie-eisen voor 
de bezoekerspolen.

TAXI

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• aanbod aan vaste taxistandplaatsen volgens 
vervoervraag

• oplaadpunt(en) voor elektrische taxi’s

• verwarmde wachtplaats voor taxichauffeurs

• aanbod aan vaste taxistandplaatsen volgens 
vervoervraag

• taxibediening op afroep

 MOBILITEITSAANBOD | TAXI 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Volgens het OVG Vlaanderen begint men in 
19% en  eindigt men in 2% van de verplaat-
singen met de trein als autopassagier. Het 
mobipunt is bijgevolg de locatie bij uitstek 
waar reizigers van het openbaar vervoer 
zullen afgezet of opgehaald worden.

Vooral aan de interregionale en regionale 
mobipunten is een afgebakende zone 
voor kiss-and-ride noodzakelijk, omdat het 
aantal gebruikers er hoger is en de ruimte er 
schaarser is. De locatie van de kiss-and-ride 
wordt mee bepaald door de ruimte-
lijke context en de bereikbaarheid. Een 
kiss-and-ride moet makkelijk bereikbaar 
zijn met de wagen, maar mag geen beper-
kende invloed hebben op de verblijfskwa-
liteit aan het mobipunt.

Aan lokale mobipunten is een kiss-and-ri-
dezone geen must, maar wel een aanbe-
veling. Zo’n zone verhoogt immers de 
zichtbaarheid van het mobipunt en de 
mogelijkheden aan voor- en natransport.

R
Kiss + Ride
K

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• aanbod aan kiss-and-rideplaatsen volgens 
vervoervraag (enkele plaatsen of een volledige 
zone), rekening houdend met de ruimtelijke 
context

• een zichtbare locatie en goede toeganke-
lijkheid van de kiss-and-ride

• aanbod aan kiss-and-rideplaatsen volgens 
vervoervraag

 MOBILITEITSAANBOD | KISS & RIDE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De fiets is, naast het openbaar vervoer 
en de deelmobiliteit, een derde essen-
tieel onderdeel van het mobipunt. Uit 
het OVG Vlaanderen blijkt dat bij trein-
ritten 22% van het voortransport en 6% 
van het natransport met de fiets gebeurt. 
Bij busritten begint 11% van de verplaat-
singen met de fiets. 

Kwalitatieve, diefstalveilige fietsenstal-
lingen en fietsherstelmogelijkheden zijn 
dan ook op alle mobipunten, ongeacht 
het niveau of de ruimtelijke context, een 
must.  Om wildparkeren te voorkomen, ligt 
de fietsenstalling zo dicht mogelijk bij de 
opstapperrons.

Een betere inrichting van de fietsenparking 
(verschillende soorten fietsenstallingen, 
oplaadmogelijkheden, overdekking en 
bewaking) en een hoger servicelevel van 
het fietsherstel zijn vereist bij mobipunten 
van een hoger niveau.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• overdekte en bewaakte fietsenparking met 
diefstalveilige stallingen (ook voor buiten-
maatse fietsen) en oplaadmogelijkheden voor 
elektrische fietsen

• bemande fietsherstelplaats

• overdekte fietsenparking met diefstalveilige 
stallingen (ook voor buitenmaatse fietsen)

• onbemande fietsherstel (pomp, toolkit)

• oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen

• fietsenparking met diefstalveilige stallingen

• onbemande fietsherstel (pomp, toolkit)

• oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen

 MOBILITEITSAANBOD | FIETSENSTALLING 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Bij occasionele verplaatsingen met het 
openbaar vervoer moet de gebruiker de 
garantie hebben om de 'last mile' snel 
en efficiënt uit te voeren. Deelfietsen of 
deelsteps zijn in deze schakel onmisbaar. 
De deelfietsen of deelsteps kunnen op 
verschillende manieren aangeboden 
worden (back to many, back to one, free 
floating, ...). Elk systeem richt zich op een 
bepaalde doelgroep en zal een invloed 
hebben op de vervoerswijzekeuze. Aan 
grotere knooppunten is een systeem met 
nationale dekkingsgraad noodzakelijk.

Zowel in steden als in kernen, waar de 
bevolkingsdichtheid hoger is, zijn verschil-
lende soorten deelfietsen aanbevolen 
(elektrische fietsen, bakfietsen, scooters, 
...). Dit aanbod zal zich vooral richten op 
buurtbewoners die wel over een eigen fiets 
beschikken, maar af en toe een andere 
soort fiets kunnen gebruiken.

Aan mobipunten aan bezoekerspolen en in 
perifeer en ruraal gebied is het aanbieden 
van deelfietsen of deelsteps aanbevolen, 
maar geen must. Om een wildgroei aan 
deelfietsen tegen te gaan, is het noodza-
kelijk om nieuwe deelfietsen steeds af te 
wegen binnen het mobiliteits- en ruimtelijk 
beleid.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• aanbod aan deelfietsen of deelsteps, volgens 
vervoervraag

• deelsysteem met nationale dekkingsgraad

• aanbod aan ‘alternatieve’ fietsen (elektrisch, 
bakfiets, scooters, ...)

• aanbod aan deelfietsen of deelsteps, volgens 
vervoervraag

• deelsysteem met nationale dekkingsgraad

• aanbod aan ‘alternatieve’ fietsen (elektrisch, 
bakfiets, scooters, ...) 

• aanbod aan deelfietsen of deelsteps, met de 
nadruk op ‘alternatieve’ fietsen (elektrisch, 
bakfiets, scooters, ...)

• aanbod aan deelfietsen of deelsteps, in functie 
van mobiliteits- en ruimtelijk beleid

 MOBILITEITSAANBOD | DEELFIETSEN EN DEELSTEPS 



VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 43

LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

A. MOBILITEITSAANBOD• 
1. regulier openbaar vervoer

2. vraaggericht collectief vervoer
3. deelwagens

4. parkeerplaatsen
5. taxi

6. kiss & ride
7. deelfietsen en deelsteps

8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

 PRESTATIE-EISEN | DIENSTEN 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De voornaamste dienstverlening van een 
mobipunt is het mobiliteitsaanbod. Toch 
zijn het de diensten naast de mobiliteits-
diensten die een mobipunt sterk maken. 
Diensten als aangename wachtaccomo-
datie, aankoopservices, horeca of zelfs een 
kinderdagverblijf of een strijkatelier kunnen 
een mobipunt aantrekkelijker maken voor 
de dagelijkse en occasionele gebruiker.

Daarom beschouwen we de diensten 
als schil rondom de kern aan mobiliteits-
diensten: het biedt een aangename doch 
noodzakelijke aanvulling op het aanbod 
aan mobiliteit die een mobipunt de meer-
waarde geven ten opzichte van ‘gewone’ 
mobiliteitsknooppunten.

AANVULLENDE DIENSTEN IN DE BUURT

AANVULLENDE DIENSTEN IN HET MOBIPUNT

WACHTACCOMMODATIE

TICKETING

 PRESTATIE-EISEN | DIENSTEN 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De drempel om de vervoerdiensten in 
een mobipunt te gebruiken, moet zo laag 
mogelijk zijn. 

Een vervoerbewijs aankopen kan voor 
(nieuwe) gebruikers een belangrijke 
drempel zijn. Informatie over de aankoop-
mogelijkheden is dan ook onmisbaar aan 
een mobipunt. 

Mobipunten op interregionaal niveau 
hebben, naast informatie, ook nood aan 
fysieke verkooppunten in de vorm van 
loketten. Op regionaal niveau volstaan 
ticketautomaten.  Als de vervoervraag 
hoog is, zullen ook op regionaal niveau 
bemande verkooppunten voorzien moeten 
worden, wat noodzakelijk is voor een goede 
doorstroming van de OV-lijn.

Op lokaal en buurtniveau moet er voldoende 
informatie over digitale en fysieke aankoop-
mogelijkheden voorhanden zijn. Als het 
mobipunt bediend wordt door openbaar 
vervoer, is een ticketautomaat aangewezen.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• loketfunctie en ticketautomaten voor het 
openbaar vervoer

• informatie over aankoopmogelijkheden voor 
de andere vervoermodi

• openingsuren zijn aangepast aan piekmo-
menten in de vervoervraag

• ticketautomaten voor het openbaar vervoer

• informatie over aankoopmogelijkheden voor 
de andere vervoermodi

• bemande verkooppunten waar de vervoer-
vraag groot is

• informatie over aankoopmogelijkheden voor 
de beschikbare vervoermodi

• ticketautomaten voor het openbaar vervoer

 DIENSTEN | TICKETING 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is een plaats waar men 
van de ene op de andere vervoerwijze 
overstapt. Sommige overstappen kunnen 
meteen gebeuren, bij andere zal men 
moeten wachten. In de eerste plaats is het 
belangrijk om de wachttijd zoveel mogelijk 
te beperken. 

Ongeacht de duur van de wachttijd, moet 
wachten aangenaam zijn. Dat kan door 
kwalitatieve wachtaccomodatie aan te 
bieden. Aan een mobipunt op de hoogste 
niveaus is het noodzakelijk om een 
inpandige wachtruimte met comfortabele 
zitmogelijkheden, voldoende drank- en 
eetvoorzieningen (en sanitair aan een inter-
regionaal knooppunt) aan te bieden. Aan 
een mobipunt op lokaal en buurtniveau 
zijn zitmogelijkheden en beschutting 
tegen regen en wind voldoende.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• inpandige wachtruimte met comfortabele 
zitmogelijkheden, drank- en eetmogelijkheden

• sanitair en drinkwatervoorziening

• gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones

• overdekte wachtruimte met comfortabele 
zitmogelijkheden en drank- en eetmogelijk-
heden

• gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones

• zitmogelijkheden en beschutting tegen regen 
en wind

• gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones

 DIENSTEN | WACHTACCOMMODATIE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is meer dan vervoerdiensten 
alleen. Aanvullende diensten in het 
mobipunt zijn gericht op de reiziger die er 
op- of overstapt. Ze verhogen de waarde 
van het mobipunt en maken het wachten 
aangenamer.

Een voedings- en krantenwinkel en een 
café of restaurant zijn standaard diensten 
die aan alle mobipunten in een dichtbe-
volkte omgeving voorzien moeten worden.

Extra diensten zoals vergaderruimtes, 
lockers, een verdeelpunt van kinderwagens 
zijn enkel een must aan de interregionale 
knooppunten in de steden en grote kernen.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• vergaderruimte, lockers, voedings- en 
krantenwinkel, drank- en eetmogelijkheden, 
verdeelpunt kinderwagens

• voedings- en krantenwinkel, drank- en eetmo-
gelijkheden

• lockers

• voedings- en krantenwinkel, drank- en eetmo-
gelijkheden

 DIENSTEN | AANVULLENDE DIENSTEN IN HET MOBIPUNT 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is meer dan vervoer-
diensten alleen. Aanvullende diensten in 
de buurt zijn in de eerste plaats gericht op 
bewoners en werknemers in de omgeving. 
Voor gebruikers van het mobipunt zijn het 
nuttige functies die ze kunnen koppelen 
aan hun verplaatsing. Zo worden extra 
verplaatsingen beperkt.

Een pakketautomaat (en eventuele andere 
diensten in functie van e-commerce) is 
een basisfunctie die aan alle mobipunten 
beschikbaar moet zijn.

Extra diensten zoals een geldautomaat, 
kinderdagverblijf, strijkatelier, postbus zijn 
enkel op de hogere niveaus noodzakelijk.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• geldautomaat, postbus, pakketautomaat (en 
andere e-commerce diensten), café/restaurant

• strijkatelier, kinderdagverblijf

• pakketautomaat, postbus • strijkatelier, kinderdagverblijf, geldautomaat, 
café/restaurant

• pakketautomaat • postbus, strijkatelier, kinderdagverblijf, geldau-
tomaat, café/restaurant

 DIENSTEN | AANVULLENDE DIENSTEN IN DE BUURT 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

A. MOBILITEITSAANBOD
1. regulier openbaar vervoer

2. vraaggericht collectief vervoer
3. deelwagens

4. parkeerplaatsen
5. taxi

6. kiss & ride
7. deelfietsen en deelsteps

8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

 PRESTATIE-EISEN | ORIËNTATIE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De derde schil bevat de prestatie-eisen 
op vlak van oriëntatie. Oriëntatie is 
vanuit het perspectief van de gebruiker 
een belangrijk kwaliteitscriterium. Een 
mobipunt moet immers intuïtief zijn, 
zowel buiten, aan de rand als binnen het 
domein van een mobipunt. Tegelijk moet 
een mobipunt herkenbaar en zichtbaar 
zijn, zodat de gebruiker snel een mobipunt 
kan associëren met het mentale kwaliteit-
slabel.

In elk type mobipunt moet navigeren en 
oriënteren eenvoudig en intuîtief zijn. Toch 
vergen complexe mobipunten van een 
hoger vervoerniveau een andere invulling 
van oriëntatie dan kleinere mobipunten.

ZICHTBAARHEID

HERKENBAARHEID

LEESBAARHEID

INFORMATIEVERSTREKKING

 PRESTATIE-EISEN | ORIËNTATIE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Bij mobipunten op lokaal en buurtniveau 
is zichtbaarheid in het straatbeeld van 
belang. Zo worden buurtbewoners en 
passanten zich bewust van het bestaan 
van het mobipunt en zal de drempel om 
het mobipunt te gebruiken kleiner worden. 
Voor elk mobipunt moet hiervoor dezelfde 
vormgeving gebruikt worden.

Daarnaast heeft elk mobipunt een officiële 
naam nodig, die op alle communicatie (bv. 
Google Maps, toeristenkaarten, informa-
tiebrochures, ...) en signalisatie gebruikt 
wordt. Aan mobipunten op interregionaal 
en regionaal niveau is het niet nodig om 
de aanwezigheid van het mobipunt in 
het straatbeeld aan te duiden, aangezien 
een omvangrijk stationsgebouw op zich 
al voldoende zichtbaarheid aan de plaats 
kan geven. Een uitzondering op deze regel 
zijn mobipunten waarvan de oppervlakte 
beperkt is. Aangezien in die gevallen de 
zichtbaarheid van het stationsgebouw of de 
halte klein is, zal een duidelijke aanduiding 
van het mobipunt in het straatbeeld wel 
nodig zijn.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• duidelijke zichtbaarheid in het straatbeeld, 
vanop grote afstand en vanuit meerdere 
richtingen (is in veel gevallen al vervuld door 
bestaand gebouw)

• eenduidige naamgeving van het mobipunt 
op verschillende dragers (zowel digitaal als 
analoog)

• indien de oppervlakte van het mobipunt 
beperkt is: duidelijke zichtbaarheid met een 
uniforme en wervende mobipunt-vormgeving

• duidelijke zichtbaarheid in het straatbeeld met 
een uniforme en wervende mobipunt-vorm-
geving

• eenduidige naamgeving van het mobipunt 
op verschillende dragers (zowel digitaal als 
analoog)

 ORIËNTATIE | ZICHTBAARHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Mobipunten zijn een nieuw gegeven in 
het straatbeeld. Het is een kwaliteitsmerk, 
waarvan de gebruiker weet dat men er een 
mobiliteitsaanbod en verschillende andere 
diensten vindt, dat bovendien centraal 
gelegen en aangenaam ingericht is. 

Het is daarom van belang dat het kwali-
teitsmerk ‘mobipunt’ een eigen uniforme 
beeldtaal krijgt. Elk mobipunt moet op 
dezelfde manier vormgegeven zijn, zodat 
mobipunten herkenbare locaties worden, 
waarmee men meteen een bepaalde 
kwaliteit associeert.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• een uniforme en wervende vormgeving voor 
elk mobipunt

• gebruik van beeldtaal eigen aan de 
mobipunten

 ORIËNTATIE | HERKENBAARHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De inrichting van het mobipunt moet 
intuïtief en leesbaar zijn, zodat een overstap 
ook voor de occasionele gebruiker vlot 
verloopt. Bij de inplanting en inrichting van 
het mobipunt moet rekening gehouden 
worden met de zichtlijnen van de gebruiker. 
Elk mobipunt moet bovendien ruimtelijk 
logisch opbouwd zijn.

Waar de leesbaarheid van de publieke 
ruimte onvoldoende of te complex is, zal 
signalisatie naar de vervoerwijzen noodza-
kelijk zijn. Goede signalisatie bestaat uit  
één of meerdere overzichtsborden (aan 
elke toegang één) en wegwijzers vanaf elke 
toegang naar de bestemmingen. Het is 
aanbevolen om niet alleen bestemmingen 
in het mobipunt, maar ook bestemmingen 
in de buurt op te nemen in de signalisatie.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• leesbare inrichting van de omgeving met intuï-
tieve zichtlijnen

• logische ruimtelijke opbouw van het mobipunt

• signalisatie naar de beschikbare vervoermodi 
en functies in de buurt

• leesbare inrichting van de omgeving met intuï-
tieve zichtlijnen

• logische ruimtelijke opbouw van het mobipunt

 ORIËNTATIE | LEESBAARHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Aangezien een mobipunt een locatie is 
waar men van de ene vervoerwijze naar 
de andere overstapt, is duidelijke en 
eenvoudige informatie over alle vervoer-
wijzen aan dat mobipunt cruciaal. 

Voor het openbaar vervoer en vraagge-
richt collectief vervoer is de weergave van 
de dienstregeling en de weergave van 
het tijdstip essentieel. Aan interregionale 
en regionale knopen is real-time infor-
matie over de dienstregeling essentieel. 
Aan lokale knopen volstaat analoge infor-
matie over de dienstregeling, maar wordt 
real-time informatie sterk aanbevolen.

Voor deelvoertuigen zijn duidelijke 
gebruiksaanwijzingen en aankoopinfor-
matie noodzakelijk. 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• real-time informatie over openbaar vervoer

• analoge informatie over andere vervoermoge-
lijkheden

• duidelijke weergave van de tijd

• informatie over omgeving (bestemmingen in 
de buurt)

• analoge informatie over alle vervoermogelijk-
heden

• real-time informatie over openbaar vervoer

• duidelijke weergave van de tijd

• informatie over omgeving (bestemmingen in 
de buurt)

• analoge informatie over alle vervoermogelijk-
heden

• duidelijke weergave van de tijd

• informatie over omgeving (bestemmingen in 
de buurt)
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

A. MOBILITEITSAANBOD
1. regulier openbaar vervoer

2. vraaggericht collectief vervoer
3. deelwagens

4. parkeerplaatsen
5. taxi

6. kiss & ride
7. deelfietsen en deelsteps

8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

 PRESTATIE-EISEN | RUIMTELIJKE INTEGRATIE 
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De vierde schil van prestatie-eisen omvat 
alles met betrekking tot de ruimtelijke 
integratie van een mobipunt. Elk mobipunt, 
ongeacht het vervoerniveau of de ruimte-
lijke context, moet naadloos opgaan in zijn 
omgeving. Een mobipunt moet bovendien 
bereikbaar, aangenaam, comfortabel en 
veilig zijn. Deze eisen zijn eerder concep-
tueel, maar wel essentieel voor het slagen 
van een mobipunt. Een mobipunt dat niet 
goed geïntegreerd is in zijn omgeving, dat 
niet comfortabel is en niet veilig aanvoelt, 
zal weinig gebruikers voor zijn mobiliteits-
diensten aantrekken.

De ruimtelijke integratie zorgt er 
bovendien voor dat een mobipunt ook een 
verblijfplaats wordt, waar het aangenaam 
vertoeven is zonder dat men gebruik moet 
maken van een mobiliteitsdienst. Het 
mobipunt krijgt op die manier een centrale 
functie in het ruimtelijk weefsel, waar 
iedereen gebruik van kan maken.

BEREIKBAARHEID

VERKEERSLEEFBAARHEID

VERKEERSVEILIGHEID

TOEGANKELIJKHEID

SOCIALE VEILIGHEID

VERBLIJFSKWALITEIT

 PRESTATIE-EISEN | RUIMTELIJKE INTEGRATIE 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is inherent gesitueerd op een 
bereikbare locatie. Het is centraal gelegen 
en kan bereikt worden vanuit verschillende 
richtingen. Als een mobipunt inpandig is, 
zijn er verschillende toegangen. 

Er wordt bij de inrichting rekening 
gehouden met de tijdstipgevoeligheid 
van openbaar vervoergebruikers. Binnen 
het mobipunt wordt de ruimte beperkt 
gehouden, zodat alle vervoerwijzen op 
minimale wandelafstand van elkaar liggen.  

De bereikbaarheid wordt georganiseerd 
volgens het STOP-principe. Fietsenstal-
lingen zijn bijvoorbeeld dichter gelegen 
bij de opstapperrons dan autoparkeer-
plaatsen. Aanrijroutes voor fietsers vanuit 
het hinterland zijn direct en comfortabel. 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• het knooppunt is bereikbaar met verschillende 
vervoermodi, vanuit verschillende richtingen en 
vanuit de functies in de nabije omgeving

• de bereikbaarheid wordt georganiseerd 
volgens het STOP-principe

• de loopafstand tussen de verschillende 
vervoermodi is beperkt en via goed leesbare 
routes

• directe en comfortabele fietsroutes vanuit het 
hinterland

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | BEREIKBAARHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Het ontvangstdomein en het reisdomein 
van een mobipunt, waar de overstap tussen 
verschillende vervoerwijzen plaatsvindt, 
wordt in de eerste plaats op een verkeer-
sleefbare manier ingericht.

De inrichting en organisatie van het 
domein gebeurt volgens het STOP-principe. 
Voetgangers hebben absolute prioriteit. 
Daarna komen (in die volgorde) fietsers, 
openbaar vervoer en privé-vervoer.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• inrichting en organisatie van het domein 
volgens het STOP-principe

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | VERKEERSLEEFBAARHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Aan een mobipunt komen verschillende 
vervoerwijzen samen. De overstap van de 
ene vervoerwijze naar de andere gebeurt 
steeds te voet. Daarom moet bij het 
overstappen vermeden worden dat grote 
verkeersstromen gekruist moeten worden.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat een 
mobipunt (en de omgeving) ingericht 
worden op maat van de voetganger.

Conflicten tussen verschillende vervoer-
wijzen moeten zoveel mogelijk vermeden 
worden.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• het mobipunt en zijn omgeving zijn 
conflictarm, met extra aandacht voor 
looproutes bij het overstappen

• verhoogde verkeersveiligheid voor fietsers en 
voetgangers op de routes naar het mobipunt

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | VERKEERSVEILIGHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Iedereen moet gebruik kunnen maken van 
een mobipunt. Schakelen tussen verschil-
lende vervoerwijzen moet voor iedereen 
vlot en makkelijk kunnen verlopen. De 
principes van ‘universal design’ bieden 
hierbij een essentiële leidraad.

Het ontwerp, de informatie, de inrichting, 
de voertuigen, de looproutes, ... moeten 
toegankelijk zijn voor de meest kritische 
gebruiker. Niet alleen mensen met een 
mobiliteitsbeperking, maar ook andersta-
ligen of personen met een andere culturele 
achtergrond moeten gebruik kunnen 
maken van elk mobipunt.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• alle essentiële functies om gebruik te maken 
van het mobipunt (wachtaccommodatie, infor-
matie, ticketaankoop, ...) zijn toegankelijk voor 
minder mobiele personen

• voertuigen van openbaar en collectief vervoer, 
de perrons en de looproutes zijn toegankelijk 
voor minder mobiele personen

• het mobipunt wordt ontworpen volgens de 
principes van universal design

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | TOEGANKELIJKHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

De drempel om een mobipunt te gebruiken 
moet zo laag mogelijk zijn. Een onveilig-
heidsgevoel kan een belangrijke factor zijn 
dat mensen weerhoudt om het mobipunt 
te gebruiken.

Voldoende verlichting, verschillende 
functies in de buurt, een goede zicht-
baarheid vanuit de buurt en een nette 
omgeving zorgen ervoor dat men zich 
veiliger voelt. Het is dan ook noodza-
kelijk dat alle mobipunten aan deze eisen 
voldoen.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• het mobipunt is voldoende verlicht

• sociale controle (functies in de buurt, goede 
zichtbaarheid vanuit de omgeving)

• voldoende vuilnisbakken om zwerfvuil tegen te 
gaan

• het mobipunt wordt regelmatig schoonge-
maakt

• slimme verlichting

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | SOCIALE VEILIGHEID 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Mobipunten zijn plaatsen die dagelijks 
gebruikt worden door buurtbewoners 
en occasionele gebruikers. Het is essen-
tieel dat deze plaatsen aangenaam om te 
verblijven zijn.

Mobipunten in een dichtbebouwde 
omgeving moeten gekoppeld zijn aan 
een publieke verblijfsruimte, waar mensen 
kunnen wachten en elkaar kunnen 
ontmoeten.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• een aangename publieke verblijfsruimte in de 
buurt

• de grootte van de verblijfsruimte is afhankelijk 
van het verzorgingsgebied van het mobipunt

• een aangename publieke verblijfsruimte in de 
buurt

 RUIMTELIJKE INTEGRATIE | VERBLIJFSKWALITEIT 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

A. MOBILITEITSAANBOD
1. regulier openbaar vervoer

2. vraaggericht collectief vervoer
3. deelwagens

4. parkeerplaatsen
5. taxi

6. kiss & ride
7. deelfietsen en deelsteps

8. fietsenstalling

B. DIENSTEN
9. ticketing

10. wachtaccommodatie
11. aanvullende diensten in het mobipunt

12. aanvullende diensten in de buurt

C. ORIËNTATIE
13. zichtbaarheid

14. herkenbaarheid
15. leesbaarheid

16. informatieverstrekking

D. RUIMTELIJKE INTEGRATIE
17. bereikbaarheid

18. verkeersleefbaarheid
19. verkeersveiligheid
20. toegankelijkheid
21. sociale veiligheid
22. verblijfskwaliteit

E. ONTWIKKELING
23. wonen

24. attractoren

 PRESTATIE-EISEN | ONTWIKKELING 
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

 PRESTATIE-EISEN | ONTWIKKELING 

De laatste schil van de prestatie-eisen is 
de ontwikkeling. De omgeving van een 
mobipunt biedt ook kansen. Kansen die 
zich manifesteren op vlak van ruimte-
lijke ontwikkeling. Aan sommige types 
mobipunten zal het essentieel zijn om 
de omgeving verder te ontwikkelen, net 
om het vervoerpotentieel te vergroten. 
Aan andere mobipunten zal ontwikkeling 
echter niet essentieel of zelfs nìet aange-
wezen zijn.

De gewenste ontwikkeling kan niet gezien 
worden als strikte voorwaarde voor een 
mobipunt, maar is eerder een conse-
quentie van het mobipunt waar bij het 
uitbouwen van het mobipunt rekening 
mee moet gehouden worden.

WONEN

ATTRACTOREN
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LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is een locatie met ontwik-
kelingspotentieel. Verschillende vervoer-
wijzen komen er samen, waardoor het 
goede locaties kunnen zijn voor duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling. Extra ontwik-
keling is echter niet overal gewenst. Dit is 
niet alleen afhankelijk van de beschikbare 
vervoermodi - en dus het vervoerniveau van 
het mobipunt, maar ook van de huidige 
ruimtelijke context.

Bijkomende woonontwikkelingen zijn 
essentieel aan interregionale en regionale 
knopen in de stad en de kernen: het 
vervoerniveau is er hoog en de ruimtelijke 
context is er reeds dens. Lokale en buurt-
mobipunten zijn, voor zover gelegen in 
agglomeraties en kernen, een potentieel 
geschikte locatie voor de clustering van 
bijkomende woningen. De mate waarin 
dit nog aangewezen is, hangt af van de 
ruimtelijke draagkracht, de reële behoefte 
en een bovenlokale ruimtelijke beleids-
visie. De opmaak van zo’n visie is essentieel 
om verdichting rond lokale en buutmobi-
punten op te starten. Buiten de agglome-
raties en woonkernen zijn nieuwe woonont-
wikkelingen, zelfs nabij mobipunten, niet 
meer opportuun. Ze stroken niet met de 
nieuwe Vlaamse beleidsvisie rond kernver-
sterking. 

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• nieuwe woonontwikkelingen zijn essentieel 
(binnen de grenzen van de ruimtelijke draag-
kracht van de omgeving en in functie van het 
gewenste ruimtelijke beleid)

• de uitwerking van een bovenlokale ruimte-
lijke beleidsvisie is essentieel, om te bepalen 
in hoeverre (en op welke plaatsen) er nog een 
bijkomend woningaanbod nodig is buiten de 
directe omgeving van de interregionale en de 
regionale mobipunten.

• nieuwe woningen worden bij voorkeur dichtbij 
mobipunten voorzien (in zoverre er een reële 
behoefte bestaat, de ruimtelijke draagkracht 
het toelaat en ze passen binnen de ruimtelijke 
beleidsvisie)

• nieuwe woontontwikkelingen die niet in lijn 
liggen met het gewenste ruimtelijke beleid 
zijn niet toegelaten

 ONTWIKKELING | WONEN 



VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 66

LOCATIEKEUZE EN PRESTATIE-EISEN

Een mobipunt is een locatie met ontwik-
kelingspotentieel. Verschillende vervoer-
wijzen komen er samen, waardoor het 
goede locaties kunnen zijn voor duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling.

Bijkomende ontwikkeling van attractoren 
(bezoekersfuncties, tewerkstelling, scholen) 
zijn essentieel aan interregionale knopen 
in de stad, de kernen en aan huidige 
bezoekers- en bedrijvenpolen. Daarnaast is 
het aangewezen (maar niet essentieel) aan 
regionale mobipunten in diezelfde ruimte-
lijke context.

Aan lokale mobipunten, aan buurtmobi-
punten en in landelijk gebied zijn nieuwe 
ontwikkelingen van attractoren die de 
schaal van het mobipunt overstijgen niet 
toegelaten. Attractoren met een verzor-
gingsgebied op lokaal of buurtniveau die 
in lijn liggen met het gewenst ruimtelijk 
beleid zijn wel mogelijk.

INTERREGIONAAL

STADSKERN
AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

ESSENTIEEL AANBEVELINGEN

• ruimte reserveren voor bijkomende (interre-
gionale en regionale) attractoren nabij het 
mobipunt, in functie van een overkoepelend 
locatiebeleid

• actief recruteren van bijkomende attractoren 
nabij het mobipunt

• nieuwe ontwikkelingen van attractoren die het 
regionale niveau niet overstijgen zijn aange-
wezen, in functie van een overkoepelend 
locatiebeleid

• nieuwe attractoren die de schaal van het 
mobipunt overstijgen zijn niet toegelaten

 ONTWIKKELING | ATTRACTOREN 
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 CASESTUDIES 



Om deze beleidsvisie concreet te maken en 
de toepasbaarheid te testen, werden voor het 
oosten van de provincie Vlaams-Brabant enkele 
case studies uitgewerkt. Dit gebied valt samen 
met het projectgebied van het strategisch 
project Regionet Leuven. Het gebied telt 37 
gemeenten, met in totaal ruim 620.000 gedom-
icilieerde inwoners en 208.000 tewerkstelling-
splaatsen (2017). Door zijn diversiteit inzake 
ruimtelijke structuur is de regio vrij representatief 
voor Vlaanderen. Bij voorbeeld om zijn perifer-
iseringsgraad: 21% van de inwoners woont in 
stedelijke agglomeraties, 45% in dorpskernen en 
34% in perifeer gebied. 

We baseren ons op Regionet voor de catego-
risering van de kernen en het ontwerp van 
een gelaagd OV-netwerk. Dit gelaagd netwerk 
bestaat uit: 
• IC-, L- en S- bedieningen op het spoornet
• Nieuwe regionale HOV-lijnen op eigen 

bedding (trambus)
• Een kernnet van stads- en streeklijnen
• Aanvullende buslijnen
• Een netwerk van vraaggericht collectief 

vervoer. 

Voor het hele projectgebied werd de visie rond 
de localisatie en het type van mobipunten 
verkennend toegepast. Daarbij was het geenszins 
de bedoeling om deze mobipunten nu al exact 
vast te leggen, maar wel om een idee te krijgen 
van de spreiding en de grootte-orde van het 
aantal mobipunten.
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CASESTUDIESCASES



De interregionale mobipunten omvatten de 
vijf IC-knooppunten (stations Leuven, Brussels 
Airport, Aarschot, Diest, Tienen) en een zevental 
bestaande of geplande spoorhhaltes met IC²l in 
een twintigtal interregionale mobipunten.

De regionale mobipunten omvatten enerzijds 
een 20-tal spoorhaltes met een L- of S- bediening, 
en anderzijds de meeste (potentiële) HOV-haltes 
met een bovenlokaal wervingsgebied (een 
70-tal). Deze regionale mobipunten met OV-be-
diening dekken ook bijna alle voorstadsparkings 
af rond Leuven en Brussels Airport. Dit levert in 
totaal ruim 90 regionale mobipunten. 

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 69

CASESTUDIESCASES



Voor de lokalisatie van de lokale mobipunten 
werd een dubbele logica gevolgd. In de stede-
lijke agglomeratie gaat het om de selectie 
van bushaltes waar verschillende buslijnen 
verknopen en/of waar een aanbod aan 
deelwagens, deelfietsen en/of autoparkings 
aangewezen is. Daarnaast werden ook de stede-

lijke rand- en centrumparkings geselecteerd. 
De stedelijke agglomeraties tellen samen ca. 60 
lokale mobipunten. 

Buiten de agglomeratie werd het principe 
vooropgesteld dat elke woonkern en elke activi-
teitencluster minstens één lokaal mobipunt 
nodig heeft om degelijk bediend te worden. 
Voor kernen met een toekomstige bediening 
door een reguliere buslijn, is dit de beste halte-
locatie in de kern (ca 80 mobipunten).  Voor de 
andere kernen wordt een potentieel knooppunt 
van vraaggericht collectief vervoer als lokaal 
mobipunt gelokaliseerd (ca. 90 mobipunten).

Deze lokalisatiestrategie resulteert in totaal in ca. 
230 lokale mobipunten.

De lokale mobipunten werden tenslotte 
aangevuld met een indicatieve inschatting van 
de behoefte aan extra buurtmobipunten (in 
eerste instantie in functie van een aanbod aan 
deelwagens). We gaan indicatief uit van één 
mobipunt per 1.000 inwoners in de kernen 
buiten de agglomeratie, en één mobipunt per 
2.000 inwoners in de stedelijke agglomeraties. 
De mobipunten worden gelokaliseerd in functie 
van een goede spreiding van mobipunten in 
de woonkern of in de agglomeratie. In perifere 
verkavelingen met meer dan 1.000 inwoners 
hebben we eveneens een buurtmobipunt 
voorzien. Zo komen we na een eerste screening 
van het gebied aan ca. 120 buurtmobipunten.
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Uit deze eerste test blijkt dat de locatiestrategie 
van deze mobiliteitvisie in het projectgebied van 
Regionet Leuven leidt tot ca. 460 mobipunten, 
of gemiddeld 1 per 1.350 inwoners. Als we de 
bewoners van niet-bediende perifere woningen 
buiten beschouwing laten, dan komen we aan 
ca. 1.100 inwoners per mobipunt. In de stedelijke 
agglomeraties ligt dit hoger (ca. 2.000 inwoners 
per mobipunt), buiten de steden ligt dit lager. 

Als we deze cijfers extrapoleren naar heel Vlaan-
deren, dan zouden er in Vlaanderen minstens 
4.500 mobipunten nodig zijn. 
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Om de theoretische typologie en prestatie-eisen 
te duiden, worden hieronder negen casestudies 
van mobipunten uitgewerkt. De keuze van de 
casestudies is gebaseerd op een evenwichtige 
verdeling over de mobipuntenmatrix. Alle case- 
studies situeren zich in dezelfde regio: het oosten 
van de provincie Vlaams-Brabant. 
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Leuven

Rotselaar

Holsbeek

Glabbeek

Kumtich

Armendaal

Het Vinne

Sint-Bernard

Ezemaal

INTERREGIONAAL

STADSKERN

AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT

Voor elke casestudie wordt een mobipunt gevis-
ualiseerd in lijn met de voorliggende beleidsvisie. 
Per thema van prestatie-eisen wordt een beeld 
gecreëerd van hoe dat thema voor die case in-
gevuld wordt. In het synthesebeeld worden alle 
thema's samengebracht. 

Hieronder worden voor elke casestudie een 
situeringskaart, een synthesebeeld en een over-
zicht van de beelden per thema weergegeven. 
Voor de eerste casestudie (Sint-Bernard) worden 
alle themabeelden op groot formaat weerge-
geven.Voor de andere cases verwijzen we naar 
bijlage II voor de themabeelden in groot formaat.
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REGIONAAL – KLEINE KERN

Situering

Sint-Bernard is een gehucht in de 
gemeente Lubbeek, op de steenweg 
Leuven – Diest. Op deze route wordt 
een nieuwe HOV-lijn (trambus) 
voorzien op eigen bedding. Ze biedt 
de mogelijkheid om Sint-Bernard 
uit te bouwen tot een performante 
woonkern dichtbij Leuven.  

  SINT BERNARD  
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MOBILITEITBESTAAND DIENSTEN

RUIMTELIJKE INTEGRATIE

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

ONTWIKKELINGORIËNTATIE

R
Kiss + Ride
K
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Kerk

Bushalte

Bedrijf

Parking

Begraafplaats

Horeca

Horeca

Huidige toestand

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  
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Kerk

Regulier openbaar vervoer

Vraaggericht collectief vervoer

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Kiss & Ride

Deelfietsen en deelsteps

Fietsenstalling

Begraafplaats

R
Kiss + Ride
K

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

MOBILITEIT
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Aankoop / ticketing

Aanvullende diensten mobipunt

Aanvullende diensten buurt

Wachtaccommodatie

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

DIENSTEN
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Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

MOBI PUNT

Kerk

Begraafplaats

• i

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

ORIËNTATIE
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Sociale veiligheid

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit

Toegankelijkheid

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

RUIMTELIJKE INTEGRATIE
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Attractoren

Appartementen

Rijwoningen

Rusthuis

Ateliers

Handel

Horeca

Supermarkt

Dagelijkse voorzienningen

Wonen

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

ONTWIKKELING
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R
Kiss + Ride
K

REGIONAAL – KLEINE KERN

Toekomstbeeld

Kerk

Begraafplaats

“Sint-Bernard dorp” is een regionaal 
mobipunt in een kleine kern. Er is 
een breed mobiliteitsaanbod:  de 
HOV-lijn, busfeeders, deelauto’s, 
fiets- en autoparkings, … De fiets-
snelweg is vlakbij. De herinrichting 
van de doortocht is een aanleiding 
voor de creatie van een kwalitatieve 
publieke ruimte. De herontwik-
keling van een industriële site in de 
kern biedt de kans voor verdichting 
en de uitbouw van bijkomende 
diensten. 

MOBI PUNT

Kerk

Regulier openbaar vervoer

Fietssnelweg

VCV

P&R

Kiss & Ride

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Ticketing

Diensten

Wachtaccommodatie

  SINT BERNARD  

Deelwagens
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

• i

In de Regionet-visie wordt voorge-
steld om de spoorhalte van Wezemaal 
(op de spoorlijn Leuven-Aarschot) 
te verplaatsen naar Rotselaar, waar 
ooit een spoorhalte bestond. Daar is 
het vervoerpotentieel groter en zijn 
de verknopings- en ontwikkelings-
mogelijkheden beter.
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Situering
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

• i

• i

R
Kiss + Ride
K

Regulier openbaar vervoer

VCV

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Nieuwe weg

E314

Fiets

Fietssnelweg

Kiss & Ride

Kiss & Ride

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Ticketing

Diensten

Wachtaccommodatie

MOBI PUNT

Danone

Het potentieel mobipunt “spoor-
halte Rotselaar” heeft een interregi-
onaal niveau en is gesitueerd in een 
bedrijvencluster. Naast de spoorlijn 
wordt het mobipunt ook aanliggend 
bediend door een hoogfrequente 
stadslijn en een fietssnelweg, en 
zijn er deelwagens en deelfietsen 
beschikbaar. Er is een ruime 
capaciteit aan fiets- en autopar-
kings. Dankzij nieuwe infrastructuur 
is het mobipunt multimodaal goed 
bereikbaar. De bedrijvencluster kan 
verder worden verdicht.
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

ORIËNTATIE

R
Kiss + Ride
K
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LOKAAL – KLEINE KERN

Situering

Glabbeek is een dorp langs de 
steenweg tussen Tienen en Diest. 
De huidige buslijn op de steenweg 
heeft een zeer laag potentieel. In 
de Regionet-visie wordt voorgesteld 
om deze buslijn te vervangen door 
performanter vraaggericht collectief 
vervoer, dat onder meer voorziet in 
een verbinding met het centrum en 
het station van Tienen.

 GLABBEEK 
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Toekomstbeeld

MOBI PUNT

“Glabbeek dorp” is een lokaal 
mobipunt in een klein dorp. De 
omschakeling naar vraaggericht 
collectief vervoer biedt de kans 
om het mobipunt in het dorp 
te lokaliseren, liever dan op de 
steenweg net buiten het dorp. 
Het mobipunt ligt centraal aan 
het gemeentehuis, vlakbij enkele 
bestaande voorzieningen. Er zijn 
enkele deelwagens en parkeer-
plaatsen voorzien. De ruimte 
voor het gemeentehuis kan 
worden ingericht als verblijf-
ruimte en het karakter van een 
dorpshart krijgen. Op een nabij-
gelegen kavel is er ruimte voor 
een project met kleinschalige 
woningen, om de vergrijzing van 
het dorp op te vangen. 
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LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 

VCV

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Deelfietsen en deelsteps

Fietsenstalling

Wachtaccommodatie

Diensten

Gemeentehuis

CASES



MOBILITEITBESTAAND

RUIMTELIJKE INTEGRATIE ONTWIKKELING
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LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 

DIENSTEN

ORIËNTATIE

CASES



LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

Situering

Het provinciedomein Het Vinne ligt 
ten noordoosten van de kern van 
Zoutleeuw. De huidige bediening 
met een laagfrequente buslijn komt 
in aanmerking om omgevormd te 
worden tot vraaggericht collectief 
vervoer.  

 HET VINNE 
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LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

  HET VINNE  

Toekomstbeeld

“Provinciedomein Het Vinne” is 
een lokaal mobipunt gelegen aan 
een bezoekerspool. Het wordt 
bediend door vraaggericht collectief 
vervoer, dat Het Vinne - vooral 
tijdens de recreatieve piekmo-
menten - met kernen en (inter)
regionale mobipunten in de buurt 
verbindt. Een deel van de parking 
wordt gebruikt om het mobipunt 
in te richten en zichtbaarheid te 
geven. Het rondom het mobipunt 
kan een aantrekkelijke publieke 
ruimte worden ingericht, die de 
onthaalzone vormt van het provin-
ciedomein. De diensten bevinden 
zich even verderop in de bestaande 
gebouwen. Nieuwe ontwikkelingen 
(buiten eventuele functies in het 
kader van het provinciedomein) zijn 
niet aangewezen.
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Parking
Bistro

Onthaal-EHBO

Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

VCV

Parkeerplaatsen

Deelfietsen
Fietsenstalling

Diensten

Wachtaccommodatie

MOBI PUNT
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LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

  HET VINNE  
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Situering

Kumtich is een dorp op het 
grondgebied van Tienen, gelegen 
tussen de Leuvensesteenweg en 
spoorlijn 36. De spoorhalte is lang 
geleden afgeschaft. Momenteel 
wordt Kumtich bediend met een 
buslijn die de steenweg verlaat 
om de dorpskern te bedienen. De 
heropening van de spoorhalte als 
regionaal mobipunt is wenselijk, 
maar lijkt binnen de huidige exploi-
tatie van de NMBS niet haalbaar. Op 
korte termijn kan het dorp bediend 
blijven worden met een streeklijn 
over de steenweg (lokaal mobipunt), 
die performanter wordt door ze een 
gestrekte route te laten volgen. 
 

 KUMTICH-CENTRUM 

BUURT – GROTE KERN
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

“Kumtich Dorp” is een buurtmo-
bipunt in de kern van een groot 
dorp. Het is een logische aanvulling 
op het lokaal of regionaal mobipunt, 
gelet op het grote vervoerpoten-
tieel in het dorp. Hier bestaat de 
mogelijkheid om verschillende 
deelvoertuigen aan te bieden. 
Bovendien biedt het centrale plein 
kansen om de ruimtelijke kwaliteit 
te optimaliseren, en het mobipunt 
uit te bouwen tot het hart van het 
dorp. Daar kunnen bij voorbeeld 
mobiele diensten (bibliobus, mobiel 
loket, apotheek, voeding, …) worden 
opgesteld. Een beperkte kernver-
sterkende woonontwikkeling is hier 
op zijn plaats.

Toekomstbeeld

Deelwagens

Fietsenstalling

Parkeerplaatsen

Deelfietsen

Ticketing

MOBI PUNT
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MOBILITEITBESTAAND DIENSTEN

RUIMTELIJKE INTEGRATIE

BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

ORIËNTATIE ONTWIKKELING
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Situering

Spoorhalte Ezemaal ligt op de 
spoorlijn Tienen – Landen en 
ontleent zijn naam aan een klein 
gehucht in de nabijheid. De spoor-
halte zelf ligt evenwel in de open 
ruimte. Het vervoerpotentieel wordt 
vooral gegenereerd door kernen uit 
de wijde omgeving: van de Linterse 
dorpen tot Jodoigne, net over de 
taalgrens. 

 EZEMAAL 

 REGIONAAL - RURAAL GEBIED
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

R
Kiss + Ride
K

Deelwagens

Fietsenstalling

Deelfietsen

Ticketing

MOBI PUNT

Spoorhalte Ezemaal is een 
regionaal mobipunt in de rurale 
open ruimte. De lokale spoorver-
binding verknoopt met buslijnen 
en vraaggericht collectief vervoer. Er 
zijn fietsenstallingen, deelwagens, 
autoparkings en ook deelfietsen. 
Langs de spoorlijn komt een fiets-
route. Het mobipunt heeft een 
toeristisch-recreatief potentieel. 
Het bestaande stationsgebouw 
biedt ruimte voor onder meer een 
infopunt. Nieuwe ontwikkelingen 
zijn niet aangewezen, bestaande 
woningen kunnen wel worden 
omgevormd tot b.v. B&B. Voor het 
stationsplein kan een aangename 
publieke ruimte worden ingericht. 
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Parkeerplaatsen

Wachtaccommodatie

CASES



MOBILITEITBESTAAND DIENSTEN

RUIMTELIJKE INTEGRATIE POTENTIEEL & ONTWIKKELINGORIËNTATIE

REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

R
Kiss + Ride
K
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Situering

Holsbeek is een dorp aan de rand 
van de Leuvense agglomeratie. 
Het geplande stadsnet voorziet 
een hoogfrequente stadslijn met 
eindhalte in Holsbeek. Voorbij 
Holsbeek wordt overgeschakeld op 
vraaggericht collectief vervoer. 
 

 HOLSBEEK 

LOKAAL – AGGLOMERATIE
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Regulier openbaar vervoer

LOKAAL – AGGLOMERATIE

“Holsbeek Dorp” is een lokaal 
mobipunt in de agglomeratie. 
Om de keerbeweging van de bus 
ruimtelijk te kunnen inpassen, 
lijkt de parking van het woonzorg-
centrum beter geschikt dan het 
dorpsplein. Deze ruimte biedt 
bovendien ruimte om het mobili-
teitsaanbod verder uit te breiden 
met deelwagens, deelfietsen, een 
parking en een kiss-and-ride. In 
de onmiddellijke omgeving zijn er 
mogelijkheden tot verdichting van 
de woonkern en om diensten verder 
uit te bouwen.

 HOLSBEEK 

R
Kiss + Ride
K

MOBI PUNT

Parkeerplaatsen

Kiss & Ride

Ticketing

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Wachtaccommodatie
Deelwagens
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LOKAAL – AGGLOMERATIE

 HOLSBEEK 

R
Kiss + Ride
K

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 100

CASESTUDIESCASES



Situering

Het station van Leuven is een 
knooppunt van openbaar vervoer: 
een groot aantal hoogfrequente 
spoorlijnen, stads- en streekbus-
lijnen. In de toekomst wordt het 
aanbod uitgebreid met onder meer 
een aantal HOV-trambuslijnen. Het 
is het belangrijkste multimodaal 
knooppunt van de Leuvense 
stadsregio en bij uitbreiding van 
Oost-Brabant. De stationsom-
geving is de afgelopen 20 jaar sterk 
ontwikkeld.
 

 LEUVEN 

INTERREGIONAAL - STADSKERN
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INTERREGIONAAL - STADSKERN

Het OV-knooppunt “Leuven Station” 
is als geheel een mobipunt van inter-
regionaal niveau in de stadskern. Het 
reeds omvangrijk mobiliteitsaanbod 
wordt stelselmatig versterkt: treinen, 
bussen, deelwagens, deelfietsen, 
taxi's, parkeerplaatsen voor fiets 
en auto, kiss-and-ride, ... Ook de 
aanvullende diensten in en rond het 
mobipunt zijn uitgebreid en worden 
nog verder geoptimaliseerd. De 
oriëntatie in en om het mobipunt is 
goed, dankzij de compacte organi-
satie van de knoop. Extra informa-
tieverstrekking over de verknoping 
is aangewezen. Het station is goed 
geïntegreerd in zijn omgeving: 
de bereikbaarheid, verkeersleef-
baarheid en verblijfskwaliteit zijn 
er hoog. Er is nog in beperkte mate 
ruimte voor bijkomende ontwikke-
lingen. 

  LEUVEN  

Regulier openbaar vervoer

Kiss & Ride

Taxi

Kiss & Ride

Fietssnelweg

TAXI

R
Kiss + Ride
K

MOBI PUNT

Parkeerplaatsen

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Fietsenstalling

Deelwagens

Ticketing

Wachtaccommodatie
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INTERREGIONAAL - STADSKERN

  LEUVEN  

TAXI

R
Kiss + Ride
K
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Situering

Armendaal is een grote, perifere 
verkaveling ten zuiden van het 
centrum van Kortenberg (langs 
de E40). Het vervoerpotentieel is 
er onvoldoende om er collectief 
of openbaar vervoer te voorzien. 
Niettemin is het aangewezen om 
de combimobiliteit in dit gebied te 
versterken. 
 

BUURT - PERIFEER GEBIED

 ARMENDAAL 
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BUURT - PERIFEER GEBIED

Het buurtmobipunt “Armendaal” 
ligt in de perifere open ruimte. 
Het mobipunt wordt gelokaliseerd 
aan een verbreding van de weg, 
waar voldoende ruime is om een 
buurtplek in te richten die enige 
centraliteit creëert in de wijk. Het 
mobipunt biedt ruimte voor enkele 
deelwagens en een deelbak-
fiets. Verdichting van de wijk is 
niet aangewezen. De beschikbare 
percelen kunnen aan lage dichtheid 
bebouwd worden en eventueel 
enkele basisvoorzieningen (b.v. een 
crèche) integreren.

 ARMENDAAL 

MOBI PUNT

Fietsenstalling

Deelwagens
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BUURT - PERIFEER GEBIED

 ARMENDAAL 

ORIËNTATIE
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IMPLEMENTATIEKADER

 INLEIDING  INHOUD 

In dit laatste hoofdstuk van de beleidsvisie 
stellen we een aanzet tot implementatie voor. 
De hierboven uitgewerkte typologie, locatie-
keuze en prestatie-eisen bieden een houvast 
bij de uitrol van de mobipunten. Het succes van 
de mobipunten hangt echter niet enkel af van 
een doordachte typologie en prestatie-eisen. 
Een helder implementatiekader is onontbeerlijk 
willen we van de mobipunten een succesverhaal 
maken. Vermits de uitvoeringsbesluiten rond het 
decreet ‘Basisbereikbaarheid’ op dit moment 
nog niet duidelijk zijn, kan dit implementatie-
kader enkel gelezen worden als ‘voorstel’ en is 
enige voorzichtigheid geboden bij de interpre-
tatie ervan. 

Het implementatiekader beschrijft in de 
eerste plaats het overkoepelend beheer van 
de mobipunten. Het wordt belangrijk dat de 
beleidsvisie verspreid wordt en er een sterk 
netwerk van mobipunten gevormd wordt. 
Hiermee willen we vermijden dat samenhang 
tussen de mobipunten onderling ontbreekt. 

Vervolgens stellen we voor hoe een indivi-
dueel mobipunt ontstaat. De opstart van een 
mobipunt is een cruciale fase om een kwalitatief 
mobipunt te installeren.

Tenslotte komt het beheer en de exploitatie 
van een mobipunt aan bod. Ook deze fase is 
belangrijk wil men het kwaliteitsniveau van een 
mobipunt bestendigen of optimaliseren.

In het implementatiekader komen volgende 
thema’s aan bod:

1. Regierol
2. Opstart van een mobipunt
3. Exploitatie, beheer en optimalisatie
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 REGIEROL 

In heel Vlaanderen zullen op termijn duizenden 
mobipunten gerealiseerd moeten worden. Deze 
uitdaging is te omvangrijk en te divers om “top 
down” aangestuurd te worden. De actieve inzet 
van zoveel mogelijk stakeholders is nodig. De 
realisatie van mobipunten zal in de praktijk vaak 
vanuit een “bottom up” initiatief groeien. 

Om de diversiteit aan initiatieven in goede 
banen te leiden, is een sterke regie nodig. Zowel 
de Vlaamse Overheid, de vervoerregio’s als de 
lokale besturen zouden een complementaire 
regisseursrol moeten opnemen.

VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse Overheid neemt een overkoepelende 
regierol op. De uitwerking van een beleidskader 
en ondersteunende instrumenten gebeurt best 
voor heel Vlaanderen op een coherente manier: 
vademecum, registratie en databank, planning 
en budgettering, evaluatiekader, promotie en 
communicatie, kennisopbouw en -deling, …

De Vlaamse Overheid stelt een toolbox of 
vademecum op dat gericht is op publieke en 
private stakeholders die initiatief willen nemen 
om een mobipunt op te starten. Dit vademecum 
omvat onder meer de nodige indicatoren en 
richtlijnen voor de invulling van de presta-
tie-eisen en aanbevelingen voor de inrichting en 
vormgeving van de mobipunten.

De Vlaamse Overheid zorgt daarnaast voor 
de opstart van een registratiesysteem en een 
mobipuntendatabank, waarin de gegevens van 
alle gerealiseerde en geplande mobipunten 
verzameld worden. Ze stelt ook een evaluatie-
kader op dat toelaat om de mobipunten op een 
coherente manier te monitoren en te evalueren. 
Vlaanderen stelt ook een financieringskader op 
dat de verantwoordelijkheden en financierings-
kanalen vastlegt.

Er wordt een promotiecampagne opgestart 
naar mogelijke initiatiefnemers en naar de 
toekomstige gebruikers van de mobipunten. 
Verder staat de Vlaamse Overheid in voor de 
kennisopbouw en kennisdeling, onder meer via 
een kennisplatform.

Vlaanderen staat in voor de afstemming met 
Brussel, Wallonië en de buurlanden. 

VERVOERREGIO'S

De vervoerregio's nemen voor hun respectie-
velijke werkingsgebied de regisseursrol op 
voor de mobipunten op interregionaal en 
regionaal niveau. Deze mobipunten hebben 
immers een bovenlokaal belang. Dit vereist 
een regionaal mobipuntenplan voor de lokali-
satie van de mobipunten, dat afgestemd is op 
de Vlaamse prioriteiten en rekening houdt met 
de plannen van de aangrenzende regio’s. Dit 

mobipuntenplan kan een onderdeel vormen 
van het regionaal mobiliteitsplan. De vervoer-
regio staat verder in voor de prioriteitsbepaling 
en de budgettering van de (inter)regionale 
mobipunten. De vervoerregio ondersteunt de 
lokale besturen bij het opnemen van hun regis-
seursrol. 

LOKALE BESTUREN

De regierol van de lokale en buurtmobipunten 
is in handen van de gemeentelijke overheden. 
In een gemeentelijk mobipuntenplan wordt de 
inplanting van de lokale en buurtmobipunten 
vastgelegd in functie van de vervoerbehoeften, 
rekening houdend met het regionaal mobipun-
tenplan en de plannen van de aangrenzende 
gemeenten. De gemeente staat in voor de priori-
teitsbepaling en de budgettering van de lokale 
en buurtmobipunten. 

AFSTEMMING OVER DE GRENZEN

Het netwerk aan mobipunten eindigt niet aan 
de grens van een gemeente, vervoerregio of 
gewest. Ook in Brussel en Wallonië, en in andere 
landen zijn er ontwikkelingen op het vlak van 
mobipunten. Het is daarom noodzakelijk dat de 
bevoegde overheden initiatief nemen om met 
naburige overheden af te stemmen.
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 REGIEROL 

KENNISPLATFORM

Het kennisplatform neemt een aantal taken 
over van de Vlaamse Overheid. Het wordt 
een aanspreekpunt voor mobipunten en zal 
mobipunten ook pro-actief opvolgen. Het 
kennisplatform controleert in welke mate een 
mobipunt voldoet aan de prestatie-eisen (zowel 
bij opstart als tijdens exploitatie).

Het kennisplatform neemt ook een aantal 
beleidstaken op zich. Het voert onderzoek 
naar nieuwe ontwikkelingen in het vervoer-
aanbod en het verplaatsingsgedrag. Op basis 
van dit onderzoek zorgt het kennisplatform voor 
regematige updates van de beleidsvisie en de 
toolbox of het vademecum.

Daarnaast zorgt het kennisplatform voor het 
beheer van de gegevens die in het kader van 
de mobipunten verzameld worden. Enerzijds 
gaat het om gegevens over de mobipunten 
zelf: officiële naam, locatie, mobiliteitsaanbod, 
... Anderzijds gaat het om data die aan de 
mobipunten verzameld worden: verplaat-
singsdata, gebruikersdata, verkoopsgegevens, ... 
Het kennisplatform zorgt voor de uitbouw en 
het onderhoud van de databanken.

Op basis van de ervaring en de verzamelde data 
voert het kennisplatform onderzoek uit naar 
mobipunten. Het bouwt kennis op en gebruikt 

die om mobipunten verder te optimaliseren. 
Deze kennis wordt bovendien via verschillende 
kanalen door het kennisplatform gedeeld.

Tenslotte staat het kennisplatform in voor de 
promotie van de mobipunten. Het volgt de 
proefprojecten op, evalueert ze en communi-
ceert hierover. Het werkt een marketingcam-
pagne uit om (i) initiatieven voor mobipunten 
te bevorderen, en (ii) het aantal gebruikers van 
de mobipunten te verhogen. Er kunnen verschil-
lende communicatiekanalen (o.a. website, 
folders, advertenties, social media) hiervoor 
gebruikt worden.



VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 111VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 111

IMPLEMENTATIEKADER

prestatie-eisen 
bepalentype en locatie

voorstellen

initiatief en
partnerschappen

communicatie
en marketing

terugkoppeling
aanmelding
en validatie

exploitatie- en
beheersovereenkomst

prioriteiten
bepalen

1

4 8

3

7

5

2
6

 OPSTART VAN EEN MOBIPUNT 



VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 112VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 112

IMPLEMENTATIEKADER

 OPSTART VAN EEN MOBIPUNT | INITIATIEF EN PARTNERSCHAPPEN 
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De eerste stap in de opstart en uitwerking van 
een mobipunt is de initiatiefname. Het initi-
atief kan door iedereen genomen worden: van 
een overheid over een intercommunale tot een 
private actor. 

Overheden die initiatief kunnen nemen, zijn: 
de Vlaamse Overheid, de lokale overheid, de 
vervoerregio en de provincie. Mogelijke private 
actoren zijn: bewonersgroepen, operatoren 
en aanbieders van mobiliteitsdiensten en 
projectontwikkelaars, bedrijven/organisaties. 
Daartussen bevindt zich de intercommunale, 
die ook initiatief kan nemen. Dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om initiatief te nemen 
om een mobipunt op te starten, maakt een 
mobipunt zeer laagdrempelig. Bovendien kan 
op die manier het draagvlak van de mobipunten 
vergroot worden.

De initiatiefnemer brengt diverse stakeholders 
(zowel overheden/instanties als private actoren) 
samen. Voor de effectieve operationele uitbouw 
van een mobipunt kan op lokaal niveau gekozen 
worden om samen te werken met andere lokale 
actoren zoals intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden, intercommunales en/of de 
provincies.

initiatief en 
partnerschappen

prestatie-eisen 
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type en locatie 
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 OPSTART VAN EEN MOBIPUNT | TYPE EN LOCATIE VOORSTELLEN 
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Een tweede stap in de opstart van een mobipunt 
is het voorstellen van het type mobipunt en de 
locatie. De initiatiefnemer onderzoekt samen 
met de stakeholders op welk vervoerniveau en 
in welke ruimtelijke context het mobipunt zich 
bevindt. Het onderzoekt met andere woorden 
het type van het mobipunt en maakt een 
voorstel.

De locatiekeuze zal in veel gevallen eenvoudig 
zijn. Vooral op een interregionaal en regionaal 
vervoerniveau, waar de netwerklogica de belang-
rijkste rol speelt in de locatiekeuze, zal de locatie 
veelal gebonden zijn aan een bestaand station 
of halte.

Op een lokaal en buurtniveau zal de nabijheids-
logica meer van toepassing zijn. De locatiekeuze 
zal hier niet altijd voor de hand liggen. Zo zal 
ze rekening moeten houden met een centrale 
ligging om zoveel mogelijk vervoerpotentieel 
te bedienen. Ook sluit een mobipunt het best 
aan bij andere functies en diensten. De initia-
tiefnemer doet samen met de stakeholders een 
voorstel voor de locatie van het mobipunt.

initiatief en 
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prestatie-eisen 
bepalen
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Als het vervoerpotentieel de basis is van een 
mobipunt, dan zou er op volgende locaties 
steeds een mobipunt aanwezig moeten zijn:
• Alle stations en HOV-haltes;
• Alle carpoolparkings;
• Alle voorstadparkings (P&R; P&B);
• Alle stadscentra;
• Alle woonkernen;
• Alle bezoekers/bedrijvenpolen.

Daarnaast kunnen aanvullende locaties als 
mobipunt geselecteerd worden als blijkt dat hier 
voldoende potentieel voor is. 
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 OPSTART VAN EEN MOBIPUNT | TERUGKOPPELING 
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Na de initiatiefname en locatiebepaling is er 
terugkoppeling noodzakelijk met de bevoegde 
overheid. 

Om tot een coherente visie en werkkader te 
komen is belangrijk dat, los van het initiatief dat 
wordt genomen voor de opstart en uitwerking 
van mobipunt, een overkoepelende regierol 
door de bevoegde instanties wordt opgenomen. 
Deze regierol werd in deze beleidsvisie eerder 
besproken op p. 109.

Stap 2 en 3 zijn sterk met elkaar verbonden. 
Tijdens de terugkoppeling zal de bevoegde 
overheid het voorstel over het type en de locatie 
van het mobipunt onderzoeken en evalueren. 
Als blijkt dat er wijzigingen nodig zijn, zal stap 2 
(deels) herhaald moeten worden.
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 OPSTART VAN EEN MOBIPUNT | PRESTATIE-EISEN BEPALEN 
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De vierde stap in de opstart van een mobipunt 
is het bepalen van de prestatie-eisen. De 
verwachte prestatie-eisen per type mobipunt 
kunnen afgeleid worden uit deze beleidsvisie.

Er worden prestatie-eisen opgelegd op basis van 
mobiliteitsaanbod, diensten, oriëntatie, ruimte-
lijke integratie en ontwikkeling.
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type en locatie 
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De vijfde stap in de opstart van een mobipunt is 
de aanmelding en validatie. Eens het prestatie-
niveau bepaald is en het duidelijk is aan welke 
prestatie-eisen het mobipunt moet voldoen, 
kan het mobipunt aangemeld worden en wordt 
gevalideerd in welke mate reeds aan de presta-
tie-eisen voldaan is.

De initiatiefnemer en de bevoegde overheid 
bekijken samen in welke mate het mobipunt 
in kwestie aan de verwachte prestatie-eisen 
voldoet. Indien er aan bepaalde prestatie-eisen 
niet voldaan wordt, onderzoeken ze in samen-
spraak met de stakeholders hoe dit aangepakt 
kan worden.

De aanpak kan resulteren in een traject 
(korte, middellange en lange termijn) om het 
knooppunt verder uit te werken tot het volledig 
aan de prestatie-eisen voldoet. Op basis van 
het traject kan voor elk mobipunt een finan-
cieel kostenmodel worden opgemaakt. Indien 
een potentieelberekening van het mobipunt 
werd uitgevoerd, kan een kosten-batenanalyse 
worden opgemaakt.

Wanneer er consensus is over de behaalde presta-
tie-eisen, kan het mobipunt aangemeld worden. 
Elk mobipunt ontvangt een uniek nummer en 
unieke naam [gemeente + naam]. Verder wordt 
de locatie in gps-coördinaten omgezet en wordt 
een oplijsting van het mobiliteitsaanbod en/of 
dienstenaanbod opgesteld. Zo kunnen online 
routeplanners (vb. Google Maps), maar ook 
MaaS-aanbieders (vb. Olympus) deze data in hun 
systemen implementeren.
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Stap zes in de opstart van een mobipunt is 
het bepalen van prioriteiten. Voor sommige 
mobipunten zal het niet realistisch zijn om de 
eis te stellen om aan het volledige prestatie-ei-
senpakket te voldoen. Soms zal de meerwaarde 
van het creëren van het mobipunt (aantrek-
kingskracht, zichtbaarheid) voor een groter 
voordeel zorgen. Daarnaast zal niet alles binnen 
afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden.

Daarom is het nodig om reeds bij de opstart 
een traject uit te stippelen om de kwaliteit van 
het mobipunt te verbeteren. Op basis van de 
validatie en het te volgen traject wordt een priori-
teitsbepaling opgemaakt. Dit beschrijft welke 
ingrepen prioriteit verdienen, afhankelijk van de 
beschikbare budgetten, en welke ingrepen maar 
op langere termijn kunnen worden gerealiseerd.

We moeten streven naar een zo groot mogelijk 
rendement met beperkte investeringen. Enkele 
middelen die kunnen helpen bij het bepalen van 
de prioriteiten:
• Detecteren van quick wins en reeds geplande 

ontwikkelingen.
• Uitwerken van een thematische aanpak (cf. 

de thema’s in de prestatie-eisen).
• Afstemmen met externe actoren en stake-

holders (De Lijn, AWV, NMBS) i.v.m. priori-
teiten.

• Op zoek gaan naar opportuniteiten (vb. 
subsidies).
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Een zevende en voorlaatste stap in de opstart van 
een mobipunt is het opstellen van een exploi-
tatie- en beheersovereenkomst. Het is belangrijk 
om reeds bij de opstart duidelijke afspraken te 
maken over de taken en verantwoordelijken. 
Zowel de bevoegde overheid, de initiatiefnemer, 
als andere stakeholders kunnen beheerstaken 
opnemen. De afspraken worden gebundeld in 
een overeenkomst.

De exploitatie en het beheer bevatten verschil-
lende taken. Deze kunnen gezien worden als 
een iteratief proces. In het volgende hoofdstuk 
van het implementatiekader wordt ingezoomd 
op dit iteratief proces.
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De laatste stap in de opstart van een mobipunt 
is communicatie en marketing. Het succes van 
een mobipunt valt deels af te leiden uit het 
aantal gebruikers. Om van bij het begin hoge 
gebruikersaantallen te bereiken, is het noodza-
kelijk om het mobipunt onder de aandacht te 
brengen. Dit kan door goede communicatie en 
marketing.

Zowel de initiatiefnemer als de bevoegde 
overheid kan een communicatie- en marketing-
campagne opstarten. Het is wenselijk dat een 
campagne op grotere schaal door de Vlaamse 
Overheid of de vervoerregio’s opgenomen wordt. 
Op die manier kan elk mobipunt gebruik maken 
van deze grootschalige campagne, maar toch 
een eigen invulling geven. 
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 EXPLOITATIE, BEHEER EN OPTIMALISATIE 

De exploitatie  en het beheer van een mobipunt 
kan als een iteratieve cyclus worden gelezen. 
Hierin onderscheiden we vier stappen: (1) exploi-
tatie, (2) evaluatie, (3) partnerschappen en (4) 
optimalisatie van het aanbod. 

Aangezien onze mobiliteit in sneltempo wijzigt,  
is het noodzakelijk om dit iteratief proces 
permanent te herhalen. Zo kunnen we toekom-
stige uitdagingen het hoofd bieden en de 
mobipunten future-proof inrichten.

EXPLOITATIE EVALUATIE

PARTNERSCHAPPEN
OPTIMALISATIE

AANBOD

De dagdagelijkse werking 
van een mobipunt bevat 
enkele taken: onderhoud 
van het mobipunt, promotie 
en ondersteuning van 
gebruikers en aanbieders.

Op basis van enkele indica-
toren (tevredenheidspeiling, 
aantal gebruikers, ...) wordt 
periodiek een evaluatie van 
het mobipunt opgesteld. Uit 
de evaluatie blijkt hoe het 
mobipunt verder verbeterd 
kan worden.

De aanpak om het 
mobipunt te optimaliseren, 
wordt besproken met de 
verschillende stakeholders. 
Indien nodig, worden 
nieuwe partnerschappen 
aangegaan.

Eens de nieuwe partner-
schappen bepaald zijn, 
kan het aanbod aangepast 
worden. De prestatie-eisen 
gelden ook hier als leidraad 
om het aanbod te optima-
liseren.
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Bij het beheer en de optimalisatie van een 
mobipunt moet rekening gehouden worden 
met de wisselwerking tussen het aanbod aan 
mobiliteit, de kwaliteit van het mobipunt en de 
vervoervraag. Deze drie factoren hebben een 
versterken effect op elkaar.

Een groter mobiliteitsaanbod en een verhoogde 
ruimtelijke kwaliteit zullen ervoor zorgen dat 
de kwaliteit van het mobipunt toeneemt. Waar 
het ruimtelijk draagvlak en het ruimtelijk beleid 
het toelaat, zal een hogere vervoervraag ervoor 
zorgen  dat de kwaliteit toeneemt, aangezien 
grotere gebruikersaantallen een groter draagvlak 
voor nieuwe diensten creëert. Nieuwe ontwikke-
lingen nabij het mobipunt kan de vervoervraag 

 EXPLOITATIE, BEHEER EN OPTIMALISATIE 

BETERE KWALITEIT 
VAN HET

MOBIPUNT

VERSTERKING
MOBILITEITSAANBOD

EN VERHOOGDE 
RUIMTELIJKE KWALITEIT

HOGERE 
Vervoervraag 

DOOR RUIMTEGEBRUIK

verhogen.
De wisselwerking werkt ook in de andere 
richting. Door de kwaliteit van het mobipunt te 
verhogen, kan de vervoervraag groter worden. 
Door extra diensten aan te bieden, of door het 
mobipunt aangenamer in te richten, zullen meer 
mensen gebruik maken van het mobipunt. Hoe 
meer mensen gebruik maken van het mobipunt, 
hoe groter het mobiiteitsaanbod wordt. Vervoe-
raanbieders zullen immers enkel hun diensten 
aanbieden vanaf een bepaald potentieel.

waar het ruimtelijk draagvlak en het 
ruimtelijk beleid het toelaat
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 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen
 ‐ Auteur: Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken

 ‐ Opdrachtgever: Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken

 ‐ Publicatiedatum: oktober 2013

 ‐ Bibliografische referentie    
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(2013). Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. 
Brussel: departement mobiliteit en openbare 
werken Via https://mobiliteitsplanvlaanderen.
be/ontwerp-globaal.pdf (12.2018)

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

Mobiliteitsplan met hoofdlijnen om duurzame 
mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en 
op middellange termijn (2030). Het plan zal ook 
de leidraad zijn voor toekomstige mobiliteitsbe-
slissingen in Vlaanderen. De tekst van het Ont-
werp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd in 2016 
aangepast en afgestemd op het beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen en het Vlaams Klimaatbeleid.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

Opbouw van een hiërarchisch netwerk van 
knooppunten met een efficiënte en veilige over-
stap en overslag.

 ϟ Mobiliteitsdiensten en netwerken

Verwachte verhoging van aanbod van vervoers-
diensten door private operatoren. Waarbij nood 
is aan het uitklaren van onzekerheden op niveau 
van mobiliteitsdiensten (zoals fraudebestendig-
heid, systeemveiligheid, standaardisatie, aanspra-
kelijkheid in geval van disfunctioneren, bescher-
ming van persoonsgegevens, compatibiliteit van 
systemen enz.) en niet-gewilde neveneffecten 
(zoals sluipverkeer, aanzuigeffecten e.d.) van bij-
voorbeeld GPS-systemen en het verbeteren van 
(multimodale) dienstverlening door o.a. Geïnte-
greerde, real-time end-to-end services voor per-
sonen en goederen, overstap met integratie van 
informatie, tarieven, betaalsystemen, tickets, re-
servering.
 ϟ
 ϟ Inrichting mobipunten

Operationele doelstelling om de samenhang (en 
robuustheid) tussen verschillende modale net-
werken te verbeteren met focus op integratie 
(co-modaliteit, overstapbaarheid, fysiek, dienst-
verlening, juridisch, fiscaal, parafiscaal). Waarbij er 
nood is aan indicatoren die verknoping op niveau 
van netwerk en op niveau van dienstverlening in-
beeld brengen. Er is onderzoek nodig naar de wij-

ze waarop verschillende modale netwerken sa-
menhangen en hoe verschillende schaalniveaus 
zijn verknoopt.

Strategische doelstelling om efficiënt te verkno-
pen, optimaal benutten en selectief versterken 
van modale netwerken met als doel het functi-
oneren van het transportsysteem te verbeteren, 
gebruikerskwaliteit te verhogen en het gebruik 
van transportsysteem te sturen. Met de randvoor-
waarde dat de modale netwerken over de nodige 
capaciteit beschikken om de verwachte vervoers-
vraag te kunnen opvangen. 

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw van een hiërarchisch netwerk van 
knooppunten met een efficiënte en veilige over-
stap en overslag.
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Beschrijven van knooppunten op drie schaal-
niveaus (internationaal, regionaal en lokaal) en 
twee sporen (personen en goederen) om tot kwa-
liteitsvolle uitbouw van modale netwerken ten 
komen.
 ϟ
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 BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Strate-
gische visie.

 ‐ Auteur: Departement Omgeving

 ‐ Opdrachtgever: Departement Omgeving

 ‐ Publicatiedatum: juli 2018

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Departement Omgeving (2018). Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen. Strategische visie. Brussel: 
Departement Omgeving. Via https://www.
ruimtevlaanderen.be/BRV (12.2018) 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

De strategische visie voor het BRV bouwt ver-
der op het Witboek en formuleert de stand van 
zaken en de doelstellingen voor een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Er wordt 
gestreefd naar efficiënt en meervoudig ruimtege-
bruik en naar een sterke samenhang in de stede-
lijke en open ruimte structuur, met aandacht voor 
economische en mobiliteitsnetwerken, energie, 
ecologie, water, veerkracht,…
 ϟ
 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

Er wordt gesproken over knooppunten. Locaties 

met een hoge knooppuntwaarde zijn de ideale 
locaties voor bijkomende economische activitei-
ten. 
“De knooppuntwaarde en het voorzieningenni-
veau (beide al dan niet in min of meerdere mate 
aanwezig) van een kern bepalen de ontwikke-
lingsmogelijkheden van een kern, zoals de uit-
breidingsmogelijkheden, de streefwaarden voor 
ruimtelijk rendement, het type en mix van activi-
teiten (wonen, werken, voorzieningen).” 
Voorgestelde hiërarchie van knooppunten, waar-
bij railgebonden collectief vervoer doorslagge-
vend is wegens hoge vervoerscapaciteit:

 ‐ internationale knooppunten (luchthaven, 
HST-stations): gemengde leefomgevingen met 
hoog rendement, metropolitane hefboomplek, 
ruimte voor internationale voorzieningen, inter-
nationale bedrijvigheid in de kenniseconomie 
en metropolitaan leven. 
 ‐ metropolitane knooppunten (treinstations 

grote steden): gemengde leefomgevingen met 
hoog rendement, metropolitane hefboomplek, 
ruimte voor metropolitane voorzieningen, inves-
teringen in kennisintensieve sectoren en metro-
politaan wonen en leven. 
 ‐ stedelijk-regionale knooppunten (trein-, 

tram- en metrohaltes): gemengde leefomgevin-
gen met behoorlijk rendement (wonen, werken, 
voorzieningen, …); kernen krijgen behoorlijke 
ontwikkelingskansen 
 ‐ landelijk-regionale knooppunten (kleine 

treinstations en bushaltes): gemengde leefom-
gevingen met gepast rendement (wonen, wer-

ken, voorzieningen, …); kernen krijgen gepaste 
ontwikkelingskansen. 

De knooppuntwaarde bepaalt de mogelijke ont-
wikkeling: hoe hoger de knooppuntwaarde, hoe 
groter de radius waarbinnen die ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden en hoe ‘grootschaliger’ ze 
kunnen zijn. 

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, vooral de 
harde functies, wordt gerealiseerd binnen het 
bestaande ruimtebeslag en op locaties met een 
hoog voorzieningenniveau en hoge (toekomsti-
ge) knooppuntwaarde, op het relevante schaal-
niveau. Woon- en werkplekken worden meer dan 
vandaag gerealiseerd nabij collectieve vervoers-
knopen en fietsinfrastructuur, zodat de basisbe-
reikbaarheid gegarandeerd is. 
“De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak 
zullen op het geheel van plaatsen met een (zeer) 
goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed 
voorzieningenniveau (beide al dan niet in min of 
meerdere mate aanwezig) tegen 2050 met min-
stens 30% zijn gestegen ten opzichte van 2015. 
Dit gebeurt op maat van elk knooppunt.” 
Bij ruimtelijke ontwikkeling wordt er gelet op vol-
gende principes: intensivering, verweving, herge-
bruik en tijdelijk ruimtegebruik, gekoppeld aan 
rendementsverhoging op maat voor leefkwaliteit, 
klimaatbestendigheid en verhardingsbeperking. 
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Koppeling mobiliteit en ruimtelijke ontwikke-
ling
 ‐ Knooppuntwaarde wordt sterk gekoppeld 

aan railgebonden collectief vervoer

 ϟ
 ϟ
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 CONCEPTNOTA MOBIPUNT 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Conceptnota mobipunt
 ‐ Auteur: Taxistop & Autodelen.net

 ‐ Opdrachtgever: Taxistop & Autodelen.net

 ‐ Publicatiedatum: 2017

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Taxistop & Autodelen.net (2017). Conceptnota 

mobipunt. Geraadpleegd via https://www.
autodelen.net/wp-content/uploads/2017/09/
MobiPunt-Conceptnota_met-afbeeldingen.pdf 

 ‐ Taxistop & Autodelen.net. Mobipunten in 
Vlaanderen. Inspiratiedag Netwerk duurzame 
mobiliteit dd. 28/11/2017. Presentatie geraad-
pleegd op https://www.duurzame-mobiliteit.
be/sites/default/files/inline-files/i17-20-NM_
delende_1_Taxistop%20MobiPunten%20
inspiratiedag.pdf 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN
 ϟ

Binnen het kader van het Interreg Noordzee pro-
ject Share-North, gefinancierd door de provincie 
Oost-Vlaanderen, zijn mobiliteitsorganisaties Taxi-
stop vzw en Autodelen.net belast met het uitden-
ken van het concept ‘Mobipunt’, de ontwikkeling 
van een beeldmerk en illustraties en de verdere 

promotie ervan. Het Share-North project zorgt 
bovendien voor een overdracht van kennis van de 
steden Bremen en Bergen die momenteel reeds 
een beleid rond mobipunten hebben.

Onder het concept Mobipunt wordt een fysie-
ke plaats verstaan waar verschillende (voorna-
melijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten. 
Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig 
niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken 
en te promoten. Het mobipunt is op maat van 
een buurt. Verspreid over een stad zijn meerdere 
mobipunten aanwezig. Zoals een treinstation de 
voornaamste mobiliteitshub is voor een stad, is 
een mobipunt de hub voor een buurt.
Een mobipunt bevat enkele essentiële mobili-
teitsfuncties zoals autodelen, nabijheid openbaar 
vervoer, fietsparkeren en toegankelijkheid maar 
kan ook uitgebreid worden met een aantal aan-
vullende zaken. Zo stellen beide organisaties een 
lijst voor van functies die het comfort verhogen, of 
andere behoeften in de buurt kunnen vervullen: 
lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke 
fietspomp, etc. Het is aan de gemeenten om te 
kijken welk aanbod aantrekkelijk kan zijn voor de 
buurt.

De volgende criteria worden hierbij opgelegd:
 ‐ Minstens 5 functies, waarvan autodelen, na-

bijheid halte openbaar vervoer en kwaliteitsvolle 
fietsenstalling essentieel zijn. Goede verlichting 
en toegankelijkheid zijn vanzelfsprekend. 
 ‐ Nabijheid: maximaal 10 minuten wandelaf-

stand (10-minute-hood).
 ‐ Kwaliteitsvolle inrichting (oppervlakte par-

keerplaatsen, technische vereisten laadpalen, 
toegankelijkheid, verlichting, duurzaamheid 
materialen). 
 ‐ Infrastructurele investeringen kaderen bin-

nen een algemeen plan voor gedeelde mobili-
teit van de gemeente. 
 ‐ Duidelijke zichtbare markering “mobipunt”.
 ‐ Elk mobipunt heeft een unieke naam: “mobi-

punt Rabot”.

Taxistop vzw en Autodelen.net stellen vast dat er 
in Vlaanderen op veel locaties in Vlaanderen al 
autodeelstandplaatsen bestaan met extra func-
ties die op zich al mobipunten zijn. Echter ont-
breekt hier de herkenbaarheid van het concept 
voor gebruikers. Een duidelijke uniforme herken-
baarheid binnen het straatbeeld zal volgens hen 
leiden tot een toename van kwaliteit, gebruik en 
versnelde invoering van gedeelde mobiliteit. 
De naam mobipunt werd ook als merk geregis-
treerd. De motivatie hiervoor is de kwaliteitsbe-
waking en het vermijden van initiatieven die de 
naam mobipunt kapen.
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Er wordt ook een processchema voorgesteld voor 
het oprichten van nieuwe mobipunten. Taxistop 
vzw en Autodelen.net zien hoofdzakelijk ook de 
heraanleg van dorpspleinen, het inrichten van 
KMO-zones of stadsvernieuwingsprojecten als 
ideaal moment om mobipunten in te plannen. 
Het mobipunt moet deel uitmaken van het plan 
en de voorziene budgettering. 

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Doelstelling: promoten en mogelijk maken 
van multimodaal vervoer.
 ‐ Visie is voornamelijk gericht op buurtniveau.
 ‐ Look en feel: duidelijke en uniforme herken-

baarheid van het concept voor gebruikers bin-
nen het straatbeeld.
 ‐ Functies: een mobipunt bevat een aantal es-

sentiële en aanvullende (mobiliteits-)functies 
naar gebruik toe.

 ϟ
 ϟ
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 MULTIMODALE VERVOERSKNOOPPUNTEN IN VLAANDEREN – EEN GEBRUIKERSPERSPECTIEF EN OVERSCHAKELEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Multimodaal vervoersknooppunten in 
Vlaanderen - een gebruikersperspectief 
Schakelmobiliteit: van concept naar praktijk

 ‐ Auteur: Mobiel21 vzw

 ‐ Opdrachtgever: Mobiel21 vzw

 ‐ Publicatiedatum: 02/2017

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Mobiel21 vzw (2017). Multimodale vervoers-

knooppunten in Vlaanderen – een gebruikers-
perspectief. Dag van de openbare ruimte, 2 
februari 2017. 

 ‐ Mobiel21 vzw. Overschakelen – Schakelmo-
biliteit: van concept naar praktijk. Startverga-
dering dd. 08/02/2018.

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

De studie werd opgezet vanuit het actieprogram-
ma Schakelmobiliteit (2014-2017) met als doel-
stelling om meer mensen te stimuleren om hun 
autoverplaatsingen te vervangen door multimo-
dale verplaatsingen door het verfijnen en concre-
tiseren van kennis en tools ontwikkeld binnen het 
actieprogramma schakelmobiliteit richting een 
praktijkgerichte aanpak en tools voor lokale be-
leidsmakers die willen inzetten op kwaliteitsvolle 
knooppunten.

Hierbij komt de focus te liggen op de optimale 
overstap op OV-knooppunten tussen alle ver-
voersmogelijkheden: te voet, (deel)fiets, trein, 
tram, bus, (deel)auto en taxi. Concreet evalueert 
de studie een aantal multimodale OV-knoop-
punten vanuit gebruikersstandpunt om tot een 
handleiding en digitaal aanbevelingenpakket 
te komen om gebruiksvriendelijke multimodale 
knooppunten te ontwikkelen.

De studie vertaalt de klantwensenpiramide, een 
conceptueel denkraam dat aangeeft wat klanten 
willen in volgorde van belangrijkheid, rond stati-
onsbeleving naar een definitie voor een multimo-
daal knooppunt. Dit omvat:

 ‐ Vlotte bereikbaarheid vanuit en naar het 
knooppunt in alle richtingen in de omgeving 
met alle vervoerswijzen;
 ‐ Comfortabel je eigen voertuig stallen of par-

keren;
 ‐ Vlotte oriëntatie op het knooppunt tussen 

alle aanwezige vervoerswijzen;
 ‐ Multimodale reisinformatie en omgevingsin-

formatie;
 ‐ Comfortabel wachten;
 ‐ Vlotte aankoop van vervoersbewijzen.

Op basis van terreinbezoek, focusgesprekken en 
standaard online bevraging bij gebruikers werden 
de bevindingen samengebracht in een concept 
van ideaal knooppunt. Een knooppunt kan hier-
bij onderscheiden worden in 4 domeinen, nl. het 
omgevingsdomein, ontvangstdomein, verblijfsdo-

mein en reisdomein.

- Omgevingsdomein: het omgevingsdomein is de 
buitenste schil van het multimodaal OV-knoop-
punt en omvat de ruimte waar reizigers te voet, 
met de fiets of auto toekomen. Het is een ruim-
te op maat van voetgangers met looproutes als 
vertrekpunt en aantakking op fiets- en wegennet-
werk. Bovendien is er ruimte voor het stallen van 
(deel)fietsen en het parkeren van (deel)auto’s.
- Ontvangstdomein: het ontvangstdomein is de 
tweede schil van het multimodaal knooppunt en 
omvat de ruimte of gebouw waar de reizigers ont-
haald worden op het knooppunt. Het ontvangst-
domein is gemeenschappelijk voor alle OV-modi 
en geeft een overzicht van reisinformatie van alle 
aanwezige vervoersmogelijkheden. Tevens om-
vat een ontvangstdomein een verkooppunt van 
vervoersbewijzen en oriëntering naar vertrekt en 
aankomstplaats van alle modi. 
- Reisdomein: dit is het hart van het multimodaal 
OV-knooppunt waar reizigers in of uit de trein, 
tram of bus stappen. Hierin zitten de perrons en 
toegangen tot de perrons (trappen, liften, passe-
relle, etc.) vervat. 
- Verblijfsdomein: het verblijfsdomein omvat de 
(ontmoetings-)ruimte om 30 minuten of langer 
te wachten of te verblijven. Op kleine OV-knoop-
punten is het verblijfsdomein geïntegreerd in 
ontvangst-, reis en omgevingsdomein. Op grote 
OV-knooppunten is dit een afzonderlijke ruimte 
met loopverbindingen naar andere domeinen. 
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Voor elk van deze domeinen werden in de studie 
een aantal aandachtspunten benoemd in relatie 
tot gebruikersgemak en comfort.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE
 ϟ

 ‐ Overschakelen focust voornamelijk op tus-
senschakels / overstappunten (haltes kern- en 
eventueel aanvullend net) binnen het netwerk.
 ‐ Belang van aanpak vanuit gebruikersper-

spectief.
 ‐ Doelgroep zijn gemeenten. 
 ‐ Cases binnen gemeenten kunnen best ge-

meenschappelijk benaderd worden (vb. op ni-
veau vervoerregio). 

 ϟ 4. AANVULLENDE INFORMATIE

In relatie tot het concept mobipunten (Taxistop 
vzw en Autodelen.net) ziet Mobiel21 volgende 
raakvlakken:

 ‐ Overschakelen is een uitdaging voor beide 
projecten;
 ‐ Complementaire focus: 

 ›  Mobipunten zijn eindschakels binnen de 
vervoersketen (vervoer op maat);
 ›  Overschakelen focust voornamelijk op tus-
senschakels / overstappunten (haltes kern- 
en evt. aanvullend net) binnen het netwerk;

 ‐ Belang van aanpak vanuit gebruikersper-
spectief;

 ‐ Doelgroep gemeenten / cases binnen ge-
meenten gemeenschappelijk;
 ‐ Tool voor potentieelbepaling nieuwe ver-

voers- en andere diensten.

 ϟ
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 FIETSPARKEREN AAN MOBILITEITSKNOOPPUNTEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten 
Deel I t.e.m. III

 ‐ Auteur: Fietsberaad Vlaanderen

 ‐ Opdrachtgever: Fietsberaad Vlaanderen

 ‐ Publicatiedatum: 2017

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Fietsberaad Vlaanderen (2017). Fiets-

parkeren aan mobiliteitsknooppunten 
Deel I t/m III. Studie geraadpleegd via 
https://fietsberaad.be/documenten/
fietsparkeren-aan-mobiliteitsknooppunten/ 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Stations en haltes van het openbaar vervoer zijn 
belangrijke knooppunten voor fietsers. Lokale 
en regionale overheden kunnen met een goe-
de uitrusting van deze mobiliteitsknooppunten 
meer mensen verleiden om de fiets te nemen. 
De bereikbaarheid van de stalling en het type en 
aantal beschikbare plaatsen zijn zeker belangrij-
ke elementen. Daarnaast kunnen ook eigenaars 
van dergelijke stallingen strategieën ontwikkelen 
om de capaciteit te verhogen of het beheer te 
vereenvoudigen. Ook de bereidheid tot gebruik 
neemt toe met de aanwezigheid van bewaking. 
Een visie op de ontwikkeling van de stalling is dus 
essentieel.

De studie onderzocht de huidige en wenselijke si-
tuatie aan knooppunten. Tezamen met relevante 
stakeholders (steden en gemeenten, de Vlaam-
se overheid, NMBS, De Lijn, Fietsersbond, Fiets & 
Werk) werden volgende zaken onderzocht:

 ‐ Welke fietsparkeerbehoeften zijn er aan de 
verschillende knooppunten?
 ‐ Wat zouden fietsende klanten van het open-

baar vervoer standaard mogen verwachten?
 ‐ Hoe kan fietsparkeren efficiënt en kostenbe-

wust evolueren?

Het onderzoek legde de focus op het ontwerp, 
het beheer en de organisatie, de capaciteit en 
nieuwe technologische ontwikkelingen of moge-
lijkheden binnen het fietsparkeren zelf.

De studie omvat drie delen, m.n. ‘visie’, ‘aan de 
slag’ en ‘tools’. In het visiedocument worden de 
huidige manier van werken en de behoeften 
van de fietsers geïnventariseerd. Vervolgens geeft 
het aan hoe een nieuwe visie op fietsparkeren 
aan knooppunten aan de behoeften van fietsers 
kan tegemoetkomen én waarmee vervoersaan-
bieders hun reizigers beter zouden kunnen be-
dienen. Vanuit die visie wordt ook de vertaalslag 
naar concrete typologieën van stallingen op het 
terrein. Het tweede deel (aan de slag) maakt de 
vertaalslag van de visie naar de aanpak op het 
terrein. Dit deel focust op de toepassing van de 
verschillende stallingstypologieën door steden en 

gemeenten en vervoersaanbieders of ontwerpers 
van knooppunten. Het laatste deel (tools) reikt 
een aantal concrete instrumenten en schema’s 
aan waar steden en gemeenten, wegbeheerders 
en openbaarvervoermaatschappijen kunnen ge-
bruiken wanneer ze de stallingsbehoeften willen 
analyseren, de nood aan nieuwe fietsstalling wil-
len inschatten of een fietsparkeergebouw willen 
ontwerpen.
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 
8-tal knooppunttypes, gaande van een spoor-
knooppunt in het centrum van een stedelijk 
gebied, een IC-station met dagelijks veel 
opstappers waarvan een groot aandeel fietsge-
bruikers in zowel voor- als natransport (type 1) 
tot (kleine) mobiliteits-knooppunten waar op dit 
moment geen fietsparkeer-voorzieningen zijn 
(type 8). 

Voor elk van deze types mobiliteitsknooppunten 
werd in de studie een overzicht gemaakt van de 
wenselijk te voorziene stallingsbehoeften (type 
overkapping en locatie, type fietsenrekken, welk 
toegangscontrolesysteem, type fietsdienstver-
lening, etc.). 

 ϟ

 ϟ
 ϟ
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 SAMENWERKEN AAN EEN AANTREKKELIJK, BEREIKBAAR EN CONCURREREND BRABANT 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Samenwerken aan een aantrekkelijk, 
bereikbaar en concurrerend Brabant

 ‐ Auteur: Goudappel Coffeng BV

 ‐ Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

 ‐ Publicatiedatum: oktober 2018

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Provincie Noord-Brabant (oktober 2018). 

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, 
Bereikbaar en Concurrerend Brabant. Knoop-
puntenboek Brabant, herijking en verrijking 
2018. Studie uitgevoerd met Goudappel 
Coffeng BV.

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Het knooppuntboek werd in juni 2015 opgesteld 
door de Provincie Noord-Brabant en gedeeltelijk 
herijkt en verrijkt in 2018.  Het bevat een analyse 
van de 47 belangrijkste openbare vervoerknoop-
punten binnen de provincie. Het knooppuntboek 
is een integraal onderdeel van de Brabantse ont-
wikkelagenda en is onderdeel van vier (van de vijf) 
strategielijnen van de Brabantse Ontwikkelagen-
da. 
Voor elk van de knooppunten wordt in het boek 
nagegaan welke opgaven er liggen op het gebied 
van versnellen, verknopen, verdichten en veraan-
genamen en welke typologie er aan een knoop 

gekoppeld kan worden. 
Vanuit de benadering van het knooppuntboek is 
een knooppunt in de eerste plaats een vervoers-
knooppunt dat ligt op de OV-ruggengraat van 
spoor en HOV en daarbij een functie heeft voor de 
ontsluiting van belangrijke, economische kernlo-
caties of omvangrijke woongebieden. Een knoop-
punt bestaat dus in essentie uit twee aspecten, nl. 
de ‘knooppuntwaarde’ (hoe goed is een knoop-
punt bereikbaar? Welke vervoerwijzen komen er 
samen en hoe zijn deze met elkaar verknoopt?) 
en de ‘plaatswaarde’ (deze heeft betrekking op 
de ruimtelijke activiteiten in de omgeving: wo-
nen, werken en voorzieningen). Idealiter is er een 
bepaalde balans tussen knoop- en plaatswaarde.

De typologie van een knooppunt wordt bepaald 
door het in kaart brengen van de knoop- en 
plaatswaarde. Binnen het knooppuntboek is de 
plaatswaarde bepaald op basis van de dichtheid 
in het directe invloedsgebied van het knooppunt 
en het aantal economische kerngebieden dat 
door de knoop wordt ontsloten. De knooppunt-
waarde is bepaald op basis van de bediening van 
de knoop (het aantal treinen en HOV-bussen) en 
het bereik van steden vanaf de knoop binnen 45 
minuten reistijd met het openbaar vervoer. 
Er worden 5 knooppunttypen onderscheiden: 
internationale knoop, nationale knoop, Brabant-
knoop, regionale knoop en lokale knoop. 

Per knooppunt wordt gekeken naar 4 kwadran-
ten volgens het knoop-plaatsmodel van Bertollini 
(1999): 
1. Ruimte: kansen voor verdichten;
2. Verbindingen: kansen voor versnellen;
3. Transfer: kansen voor verknopen;
4. Beleving: kansen voor veraangenamen. 

1. Ruimte: het kwadrant ruimte beschrijft het 
ruimtelijk functioneren van het knooppunt a.d.h.v. 
dichtheid (aantal inwoners/arbeids- en leerlings-
plaatsen binnen 1.200m van de knoop), menging 
(verhouding tussen inwoners, arbeids- en leerling-
plaatsen) en plancapaciteit (inzicht in hoeveel 
plannen er binnen en buiten het invloedsgebied 
van de knoop liggen.
2. Verbindingen: beschrijft de verbindingen van 
de knoop met andere knopen en steden via het 
spoor en HOV-netwerk. Hier wordt een onder-
scheid gemaakt tussen hoofdknopen en overige 
knopen. Voor de hoofdknopen wordt gekeken 
naar de bediening (aantal treinen en HOV per 
uur en per richting), daily urban system bereik (in-
woners in steden die binnen 45 minuten reistijd 
liggen) en internationaal bereik (het aantal inter-
nationale poorten dat binnen bereik ligt o.b.v. ac-
ceptabele reistijden).
Voor de overige knopen wordt het kwadrant ver-
bindingen beschreven door bediening (idem 
hoofdknoop), reistijd tot aan de hoofdknoop (laat 
zien hoe lang een rit duurt van een overige knoop 
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tot aan de hoofdknoop) en operationele snelheid 
HOV/sprinter (laat de operationele snelheid van 
bus en sprinter zien).
3. Transfer: deze kwadrant beschrijft de kwaliteit 
van voor- en natransport a.d.h.v. fietsenstallingen 
(aantal stallingslocaties rond knoop), busverbin-
dingen met kernlocaties (d.i. de frequentie van 
bussen naar economische kernlocaties en de 
snelheid waarmee kernlocaties met de bus kun-
nen worden bereikt) en reistijd tot de autosnel-
weg (de reistijd tot de autosnelweg is opgeno-
men om de P+R potentie van de knoop in beeld 
te brengen).
4. Beleving: beschrijft de waardering van reizi-
gers over het knooppunt. Het betreft onder meer 
voorzieningen (aantal voorzieningen t.h.v. station: 
broodjeszaken, cafetaria, etc.), waardering omge-
ving (waardering die reizigers geven aan de om-
geving) en waardering station (waardering die rei-
zigers geven aan het station). 

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Verdichting en ruimtelijk ontwikkelingspo-
tentieel als trigger om knoop- en plaatswaarde 
zo sterk mogelijk te optimaliseren. 
 ‐ Typologie indeling van knooppunten afhan-

kelijk van knoop- en plaatswaarde. 
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 TOEKOMSTBEELD OV: KNOPEN EN KETENS 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Toekomstbeeld OV: knopen en ketens
 ‐ Auteur: Nederlands Ministerie van infra-

structuur en milieu - directie openbaar vervoer 
en spoor

 ‐ Opdrachtgever: Ministerie van infrastructuur 
en milieu - directie openbaar vervoer en spoor

 ‐ Publicatiedatum: 2016

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Ministerie van infrastructuur en milieu - 

directie openbaar vervoer en spoor (2016). 
Toekomstbeeld OV: knopen en ketens. 
Geraadpleegd via https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2016/12/15/toekomst-
beeld-ov-overstappen-naar-2040-flexibel-en-
slim-ov 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

In de studie die kadert binnen het toekomstbeeld 
OV ‘Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV’ 
om tot een integrale benadering te komen voor 
de uitwerking van toekomstbestendige knoop-
punten worden knooppunten gedefinieerd als 
essentiële schakels in het functioneren van het 
totale multimodale mobiliteitssysteem en wor-
den steeds meer brandpunten zijn van economi-
sche en sociale activiteiten. 
Elk knooppunt is uniek als het gaat om de bedie-

ning per OV, inbedding in het multimodale net-
werk, dichtheid qua functies en voorzieningen en 
ontwikkelcapaciteit. De diversiteit aan knooppun-
ten vraagt dan ook om maatwerk voor de ontwik-
keling tot een toekomstbestendige mobiliteits-
knoop. Tegelijkertijd geldt dat een aantal zaken 
op orde moeten zijn om het knooppunt (onge-
acht de grootte of functie) en de mobiliteitsketen 
goed laten functioneren, met name:

 ‐ Een integrale benadering van het knooppunt: 
op gebied van mobiliteit, ruimtelijke beleid en 
voorzieningen: beschouw een knooppunt als 
een schakel binnen een netwerk, zorg voor een 
ruimtelijke hoofdstructuur rondom een knoop-
punt met voldoende opties op de lange termijn, 
zie een knooppunt als een kansrijke locatie voor 
de bundeling van voorzieningen en zorg dat 
alle betrokken partijen en stakeholders aan tafel 
zitten en informatie delen.
 ‐ Data beschikbaar stellen aan alle betrokke-

nen bij ontwikkeling van knooppunt: het is van 
belang om voldoende zicht te krijgen op het 
functioneren van de knoop, met name data 
met betrekking tot overstappers tussen de mo-
daliteiten (reisbewegingen in de keten), reizigers 
moeten beschikken over voldoende actuele (re-
al-time) reisinformatie voor alle modaliteiten 
in- en rondom het knooppunten zodoende op-
timaal gebruik te kunnen maken van de mobi-
liteitsketen.

 ‐ Een kwaliteitsslag op knooppunten van de 
toekomst: noodzakelijk om bereikbaarheid in 
en rond steden te garanderen, flexibel en vraag-
gericht vervoer mogelijk maken en alleen knel-
punten oplossen is onvoldoende om deze am-
bities te bereiken. 

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Een kwaliteitsslag op bestaande knooppun-
ten is noodzakelijk, enkel de huidige knelpunten 
oplossen is onvoldoende. Er dient een integrale 
benadering te gebeuren van knooppunten op 
gebied van mobiliteit, ruimte en voorzieningen.  
 ‐ Knooppunten dienen te worden gezien als 

een kansrijke locatie voor bundeling van voor-
zieningen. 
 ‐ Reizigers moeten op, en in de nabijheid van 

het knooppunt kunnen beschikken over actuele 
(real-time) reisinformatie voor alle modaliteiten. 
 ‐ De diversiteit van knooppunten vraagt om 

specifiek maatwerk. 
 ϟ
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 MAAK PLAATS! WERKEN AAN KNOOPPUNTONTWIKKELING IN NOORD-HOLLAND 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwik-
keling in Noord-Holland

 ‐ Auteur: Vereniging Deltamteropool, provincie 
Noord-Holland en APPM

 ‐ Opdrachtgever: Vereniging Deltamteropool, 
provincie Noord-Holland en APPM

 ‐ Publicatiedatum: 2013

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Vereniging Deltamteropool, provincie Noord-

Holland en APPM (2013). Maak Plaats! Werken 
aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland. 
Geraadpleegd via http://deltametropool.nl/nl/
maak_plaats

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

De studie biedt een leidraad rond visievorming 
op duurzaam ruimtegebruik die de aanwezi-
ge data en kennis bundelt en dient als basis én 
inspiratie voor de verdere uitwerking van een 
knooppuntstrategie in Noord-Holland. In het 
onderzoek werden alle ov-knooppunten en cor-
ridors in Noord-Holland met elkaar vergeleken 
en gepositioneerd. De aanpak van het onderzoek 
was zowel inventariserend en analyserend als in-
teractief en communicatief.

Vanuit de studie worden 10 uitgangspunten 

naar voren die samen de kansen voor integraal 
beleid op het gebied van wonen, werken, voor-
zieningen en recreatie in combinatie met goede 
bereikbaarheid verwoorden en dewelke cruciaal 
zijn voor het ontwikkelen van een knooppunt-
strategie. De publicatie definieert een knooppunt 
als een plek waar verschillende vervoersmoda-
liteiten samenkomen en stedelijke activiteiten 
plaatsvinden. Op die plekken kan het benutten 
van samenhang tussen netwerk en ruimte veel 
opleveren. Het vlindermodel, gebaseerd op drie 
onderscheidende kenmerken voor knoop (net-
werk) en drie kenmerken voor plaats (ruimte), is 
ontwikkeld om hierin meer inzicht te verkrijgen. 
Voor Noord-Holland werden 12 typen van knoop-
puntmilieus onderscheiden, gebaseerd op het 
vlindermodel, waarin ruimtegebruik en netwerk-
positie in evenwicht zijn. 

Het ideale schaalniveau om knooppuntontwikke-
ling te coördineren is de corridor: de combinatie 
van een regionaal verbindende spoorlijn en de lo-
caties rondom de haltes van die lijn. Op dit niveau 
is het mogelijk de dagelijkse activiteiten- en ver-
plaatsingspatronen te coördineren en mogelijk-
heden op het gebied van bereikbaarheid, duur-
zaamheid en agglomeratievoordelen optimaal te 
benutten. 
Ook in bestuurlijke zin bleek de corridorbena-
dering voor Noord-Holland het meest werkbare 
schaalniveau. 
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 ϟ
 ϟ

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Onderscheid naar typologie knooppunt op 
basis van knoop- en plaatswaarde.
 ‐ Integrale beleidsstrategie op het gebied van 

wonen, werken, voorzieningen en recreatie in 
combinatie met goede bereikbaarheid.
 ‐ Differentiatie in schaalniveau van corridoront-

wikkeling.
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 KNOOPPUNTONTWIKKELING: TYPOLOGIEËN EN VLINDERMODEL 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Knooppuntontwikkeling: Typologieën en 
Vlindermodel

 ‐ Auteur: Vereniging Deltametropool, provincie 
Noord-Holland, APPM en Architectuurfonds

 ‐ Opdrachtgever: Vereniging Deltame-
tropool, provincie Noord-Holland, APPM en 
Architectuurfonds

 ‐ Publicatiedatum: 2013

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Vereniging Deltametropool, provincie Noord-

Holland, APPM en Architectuurfonds (2013). 
Knooppuntontwikkeling: Typologieën en 
Vlindermodel. Geraadpleegd via http://delta-
metropool.nl/nl/maak_plaats 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Het knoop-plaats model (Bertollini, 1999) be-
schrijft de samenhang tussen knoop en plaats. 
Om de samenhang tussen knoop en plaats in-
zichtelijk te maken is het vlindermodel ontwik-
keld. Het model biedt inzicht in de verschillende 
typen knooppunten en brengt de kansrijkheid 
van ontwikkeling rond stations in beeld. 

Het model is gebaseerd op 6 onderscheidende 
kenmerken voor knoop- en plaatswaarde. 

 ‐ Knoop: verbindt verschillende vervoerswijzen 

en verknoopt verschillende netwerken met el-
kaar.
 ‐ Plaats: waar je overdag en ’s avonds veel ver-

schillende mensen ziet en dingen kunt doen

De vlinder functioneert pas goed als beide vleu-
gels met elkaar in balans zijn. De positie in het 
OV-netwerk en de intensiteit van de inwoners, 
werknemers en bezoekers zouden in ieder geval 
altijd in evenwicht moeten zijn. Hoe beter de po-
sitie in het OV-netwerk, hoe groter de intensiteit 
rondom de knoop, en vice versa. 
De relatie tussen knoop en plaats biedt uiteenlo-
pende kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Een 
verscheidenheid aan locaties waar knoop- en 
plaatswaarde in balans zijn, gecombineerd met 
gewenste woon- en werkmilieus, leveren de soor-
ten kansrijke vlinders op. Er worden 12 specifieke 

knooppuntmilieus onderscheiden: een plek waar 
wonen, werken en voorzieningen op een bepaal-
de manier samen komen. De variatie van knoop-
puntenmilieus langs een lijn en in een netwerk 
kan bijdragen aan het beter functioneren ervan, 
omdat de knopen zich complementair aan el-
kaar kunnen ontwikkelen en elkaar daardoor aan-
vullen in plaats van beconcurreren.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Onderscheid naar typologie knooppunt op 
basis van knoop- en plaatswaarde.
 ‐ Integrale beleidsstrategie op het gebied van 

wonen, werken, voorzieningen en recreatie in 
combinatie met goede bereikbaarheid.
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 SNA – MARKTPLAATS VOOR MOBILITEIT: SLIMME SCHAKELS 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ SNA - Marktplaats voor mobiliteit: slimme 
schakels

 ‐ Auteur: Rebel, the New Drive en Billie Bonkers

 ‐ Opdrachtgever: Stad Antwerpen

 ‐ Publicatiedatum: 2018

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Stad Antwerpen (2018). SNA – Marktplaats 

voor mobiliteit: slimme schakels. Studie 
uitgevoerd door consortium Rebel, The New 
Drive en Billie Bonckers. 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

In het Fietsbeleidsplan 2015-2019 lanceert de 
Stad Antwerpen het concept van ‘slimme scha-
kels’. Dit zijn knooppunten die de juiste fietsvoor-
zieningen hebben en het multimodaal systeem 
ten volle ondersteunen. Ondanks het feit dat het 
concept van slimme schakels initieel ontstaan is 
vanuit een visie op fietsparkeren, wenste de stad 
deze op te schalen naar multimodale mobiliteits-
knooppunten.

De studie omvat een visievorming rond slimme 
schakels waarbij verschillende typologieën van 
slimme schakels onderscheiden worden die ge-
bruikers naadloos moeten laten overstappen 
tussen verschillende modi om zo deur-tot-deur 

verplaatsingen met minimale drempels te laten 
verlopen en zo het overschakelen te bevorderen. 
Door een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting 
van knooppunten kan de reiziger tijd winnen, 
wordt er tegemoetgekomen aan de kwaliteits- en 
comforteisen tijdens de deur-tot-deur verplaat-
sing en vergroot de kans op een omschakeling 
naar combimobiliteit. Daarnaast zijn knooppun-
ten ook vaak attractiepolen en hebben ze een 
grote invloed op de stedelijke dynamiek in de 
omgeving van het knooppunt.
Er worden 4 schaalniveaus naar stedelijkheid 
onderscheiden die verder gespecifieerd worden 
o.b.v. de invloedsfeer en densiteit van de knoop 
en nauw samenhangen met het gelaagde OV-
net en het overstapmodel dat binnen de stad 
wordt uitgerold. Volgende vier schaalniveaus wor-
den hierbij onderscheiden:

 ‐ Verbindingen op regionale schaal (4 sterren );
 ‐ Meerdere verknopingen op stedelijk niveau (3 

sterren);
 ‐ Enkele verknopingen op wijkniveau (2 ster-

ren);
 ‐ Bestemmingsparkeren (1 ster).

In de studie worden 4 systeemindicatoren van 
een slimme schakel bepaald, nl. de inplanting, in-
richting, communicatie en beheer.

 ‐ Inplanting: volgende aspecten zijn belang-
rijk bij de locatie van voorzieningen aan een 
knooppunt; de toegang tot perrons, de locatie 
van stallingen op fietsroutes naar het knoop-
punt; de stallingsbehoeften per herkomst- en 
bestemmingszone; de afstanden van stallingen 
tot de perrons.
 ‐ Inrichting: onder inrichting wordt verstaan de 

algemene faciliteiten (veiligheid, communicatie, 
wachtcomfort, etc.); faciliteiten per modus (fiet-
senstalling; parkeervoorziening, etc.); het aan-
bod aan voor- en natransport; het wachtcom-
fort; de aanrij- en aanlooproutes; de looproutes 
op het knooppunt en de zichtlijnen.
 ‐ Communicatie: er dient een duidelijke com-

municatie te zijn naar de gebruiker en er dient 
een overzicht te zijn van reisinformatie van alle 
aanwezige vervoersmogelijkheden.
 ‐ Beheer: het beheer omvat het onderhoud, de 

exploitatie en communicatie. Het is van belang 
om reeds een beheersplan op te stellen vanaf 
het uitwerken van de visie. 

Voorts zijn ook andere systeemindicatoren zoals 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijk-
heid, kwaliteit en comfort een evidentie bij het 
ontwerp en visievorming van een knooppunt.
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Het bevorderen van slim schakelen tussen de 
verschillende aangeboden modi en de drem-
pel zo laag mogelijk houden.
 ‐ Afstemming van de slimme schakels op de 

noden en behoeften van alle gebruikers en 
doelgroepen.
 ‐ Efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van 

knooppunten spaart tijd voor de reiziger en 
komt tegemoet aan de kwaliteits- en comfortei-
sen van deur tot deur verplaatsingen hetgeen 
de kans op omschakeling naar combimobiliteit 
vergroot.
 ‐ Knooppunten zijn vaak attractiepolen en 

hebben ze een grote invloed op de stedelijke 
dynamiek in de omgeving van het knooppunt. 
Een doordachte benadering van het ruimtelijk 
beleid in en rondom het knooppunt is van cru-
ciaal belang. 

 ϟ
 ϟ
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 CATEGORISERING MOBILITEITSKNOOPPUNTEN DE LIJN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Categorisering Mobiliteitsknooppunten De 
Lijn

 ‐ Auteur: De Lijn

 ‐ Opdrachtgever: De Lijn

 ‐ Publicatiedatum: 
 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ De Lijn. Categorisering Mobiliteitsknoop-

punten Mechelen. Brussel: De Lijn

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

Categorisering van mobiliteitsknooppunten in 7 
gedefinieerde categorieën (internationale knoop, 
interstedelijke knoop, interregionale knoop, regi-
onale knoop, hoofdhalte, stopplaats trein (zonder 
bus), P+R.  Met relatie tot netwerk (treinnet, kern-
net, aanvullend net, vervoer op maat), gewenste 
modi (trein , tram/bus, fietsenstalling/deelfiets, 
deelauto, taxi) en uitrusting (wachtruimte, loket-
functie fysiek, toegankelijke halte, e-laad-infra-
structuur). Toepassing op regio Vlaanderen.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

De omschrijving van een knoop wordt gedefini-
eerd per categorie en  gekoppeld aan relatie tot 
netwerk, gewenste modi, en uitrusting.

 ϟ Mobiliteitsdiensten en netwerken

Omschrijving van relatie tot netwerk: treinnet, 
kernnet, aanvullend net, vervoer op maat
Omschrijving van relatie tot uitrusting: wacht-
ruimte, loketfunctie fysiek, toegankelijke halte, 
e-laad-infrastrusctuur.

 ϟ Inrichting mobipunten

Categorie van de knoop wordt gekoppeld aan 
aanwezigheid gewenste modi, en uitrusting.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Tabel categorisering mobiliteitsknooppunten
Kaart met afbakening
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 ϟ
 ϟ Categorie Definitie Voorbeelden

TN/KN/ 
AN/VoM

trein tram/
bus

fietsen-
stalling

fietsverhuur/
deelfiets

deelauto taxi auto-
parking

deeltaxi /
buurtbus

wacht-
ruimte

loketfunctie 
fysiek

toegan-
kelijke halte

e-laad-
infra

1 Internationale knoop Toegangspunt tot het internationale schaalniveau: 
verknoping HST & luchthaven met andere modi. 
Overstap mogelijk naar buitenlandse bestemmingen

Antwerpen-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, 
Brussel Luchthaven

TN/KN
x (IC) x x x x x x x x x x

2 Interstedelijke knoop
(IC-trein)

Knooppunt tussen IC- en L-trein/(pre)metro/tram/bus, 
waarbij de hoofdfunctie een overstap mogelijk is van 
lange afstand naar lange afstand 

Brussel-Centraal, Antwerpen-Berchem, Mechelen, 
Leuven, Gent-Sint-Pieters, Gent-Dampoort, Aalst, Sint-
Niklaas, Brugge, Oostende, Kortrijk, Lichtervelde, 
Hasselt, Genk

TN/KN

x (IC) x x x x x x x x x x

3 Interregionale knoop Knooppunt tussen IC-/ L-trein / tram/ bus, waarbij de 
hoofdfunctie overstap is van korte afstand naar lange 
afstand of vice versa

Antwerpen Zuid, Antwerpen Linkeroever, Turnhout, 
Aarschot, Noorderkempen, Puurs, Eisden 
Bloemenlaan, Neerpelt, Diest, Tongeren, St-Truiden, 
Tienen, Halle, Veurne, Ieper, Blankenberge, Knokke, 
Roeselare, Denderleeuw, Oudenaarde, Zottegem, 
Geraardsbergen, Eeklo, Deinze, Dendermonde, 
Lokeren

TN
KN/AN

x x x x x x x x

4 Regionale knoop Knooppunt tussen L-trein en (voor)stedelijk en 
(boven)lokaal verbindend en ontsluitend vervoer. 
Hoofdfunctie is een overstap van middellange/korte 
afstand naar korte afstand of vice versa

Antwerpen Groenplaats, Mechelen Nekkerspoel, 
Mechelen Veemarkt, Turnhout Markt, Beveren, Boom, 
Geel, Heist-od-B, Lier, Mol, Herentals, Hoogstraten 
kerk, Kapellen, Oostmalle busstation, Landen, Tielt 
stelplaats, Kraainem metro, Tervuren station, Heizel, 
Dilbeek, Anderlecht Coovi, St-Pieters-Leeuw Zuun, St-
Genesius-Rode, Leerbeek stelplaats, Ninove, Asse, 
Haacht, Vilvoorde, De Panne, Menen, Avelgem 
station, Poperinge, Nieuwpoort Stad, Aalter, Ronse, 
Zelzate busstation, Gent-Zuid, Wetteren, Maldegem 
station, Nederbrakel station, Maaseik Van Eycklaan, 
Bree busstation, Peer pol kip, Lommel, Leopoldsburg, 
Beringen, Bilzen, Tessenderlo Kerk

TN/KN
AN/VOM

x x x x

5 Hoofdhalte
(excl cat. 1-4)

Halte regulier vervoer zonder specieke knooppuntfunctie 
naar hogerliggend netwerk

hoofdhaltes De Lijn, excl stationsbuurt cat 1-4 KN/AN
VOM

x x x x x

6
Stopplaats trein (zonder 
bus) Treinhalte zonder knooppuntfunctie met regulier 

vervoer; enkel overstap voorzien naar auto/fiets of VOM

Hambos, Melsele, … TN/VOM
x x x x x x

7 P+R Overstapplaats auto/fiets naar tram/bus cf lijst Bart S KN/AN
VOM x x x x x x

Categorisering Mobiliteitsknooppunten gewenste modi  / uitrusting
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 TOEGANKELIJKE HALTES 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Toegankelijke haltes
 ‐ Auteur: De Lijn

 ‐ Opdrachtgever: De Lijn

 ‐ Publicatiedatum: 2017

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ De Lijn (2017). Toegankelijke haltes. Geraad-

pleegd via https://www.delijn.be/nl/overdelijn/
organisatie/zorgzaam-ondernemen/toeganke-
lijkheid/beleid/toegankelijke-haltes.html 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Binnen de brochure van toegankelijke haltes van 
De Lijn wordt er geen eenduidige definitie gege-
ven van een mobipunt, noch enige vermelding. 
De brochure geeft hoofdzakelijk inzicht over hoe 
halteinfrastructuren toegankelijk kunnen worden 
ingericht. Er worden ook principeontwerpen toe-
gelicht. 
De toegankelijkheid van haltes wordt geïnventa-
riseerd door halteploegen van De Lijn en in kaart 
gebracht zodoende reizigers correct te informe-
ren over de toegankelijkheidsstatus van de haltes. 
De toegankelijkheidsstatus wordt geïnventari-
seerd op basis van toegankelijkheid voor perso-
nen met motorische beperking, toegankelijkheid 
voor personen met motorische beperking mits 
assistentie van begeleider en toegankelijkheid 

voor personen met een visuele beperking. In de 
brochure worden een aantal kenmerken van een 
toegankelijke halte weergegeven:

 ‐ Een verhoogd perron, bij voorkeur aangelegd 
met een aanrijdbare boordsteen;
 ‐ Een brede doorgang op het perron, zonder 

obstakels;
 ‐ Een perron met een effen en slipvrije verhar-

ding;
 ‐ Een perron dat zonder drempels bereikbaar 

is;
 ‐ Een opstapvlak met rubbertegels en een 

aansluitende geleidelijn met ribbelmarkering;
 ‐ Indien aanwezig, een correct aangelegd fiets-

pad ter hoogte van het perron. 

In de brochure toegankelijke haltes worden elk 
deze kenmerken verder gedefinieerd zodoende 
wegbeheerders hier verder mee aan de slag kun-
nen.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Toegankelijkheidsstatus van knooppunten komt 
tegemoet aan de kwaliteits- en comforteisen van 
elke gebruiker en is een onlosmakelijke eis die 
verbonden is aan de uitwerking van een goed 
mobipunt.
 ϟ
 ϟ
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 MANIFEST MOBILITEIT 2.0 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Manifest Mobiliteit 2.0 - Pleidooi voor een 
betere (stads)regionale samenhang tussen 
mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

 ‐ Auteur: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en 
Planning (VRP)

 ‐ Opdrachtgever: Vlaamse Vereniging voor 
Ruimte en Planning (VRP)

 ‐ Publicatiedatum: juni 2016

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ VRP (2016). Manifest Mobiliteit 2.0. Pleidooi 

voor een betere (stads)regionale samenhang 
tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. 
VRP. Via https://www.vrp.be/over/visietekst-mo-
biliteit/ (12.2018)

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

Manifest van VRP, met medewerking van heel 
wat experts, dat beschrijft hoe in Vlaanderen mo-
biliteit en ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar 
dienen te worden afgestemd, zowel op het vlak 
van (ruimtelijke) inrichting en principes als van-
uit governance en andere proceselementen. Uit-
gangspunten zijn werken aan nabijheid en TOD, 
sleutelkwesties zijn van automobiliteit naar net-
werkmobiliteit, kiezen voor ruimtelijke kwaliteit, 

investeren in ruimtelijke procesregie, regionale 
samenwerking en organisatie en een aangepast 
algemeen beleidskader.

 ϟ Mobiliteitsdiensten en netwerken

Pleidooi voor genetwerkte mobiliteit als middel 
voor meer multimodale mobiliteit (en ketenmo-
biliteit). Verschillende technologische en maat-
schappelijke innovaties - gaande van verkeers- en 
mobiliteitsmanagementdiensten op basis van 
ITS tot gedeelde mobiliteitsdiensten met apps 
(MaaS) ondersteunen dit. Fiets speelt een heel 
belangrijke rol voor voor- en natransport bij ande-
re modi, deelfietsen hebben veel potentieel.
 ϟ
 ϟ Inrichting mobipunten

Stations als poort tot een stad of dorp inrichten 
als echte publieke ruimte.

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Pleidooi voor TOD als leidend ontwikkelingsprin-
cipe omdat dit bevolkingsgroei en economische 
ontwikkeling laat samengaan met leefkwaliteit 
en bereikbaarheid. Dit betekent dat ontwikke-
lingen geconcentreerd worden in dichte kernen 
rond multimodale knooppunten en langs ver-
voersassen met concentraties van wonen, werken 
en voorzieningen.

 ϟ

 ϟ
 ϟ
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 SMART PT 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Explorations on flexible transport solutions 
for the Flemish rural and peri-urban areas. 
Case study East Hageland.

 ‐ Auteur: BUUR cvba

 ‐ Opdrachtgever: BUUR cvba

 ‐ Publicatiedatum: maart 2017

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ BUUR cvba (2017). Explorations on flexible 

transport solutions for the Flemish rural and 
peri-urban areas. Case study East Hageland. 
Leuven: BUUR. 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

Een studie van BUUR binnen een Europees on-
derzoeksproject naar vraaggestuurd openbaar 
vervoer. In de studie worden vervoers- en ruim-
telijke ontwikkelingsstrategieën ontwikkeld voor 
het landelijke gebied Oost-Hageland, met een 
lage knooppuntwaarde en voorzieningeniveau. 
Het onderzoek bekijkt welke soorten vervoer hier 
kunnen aangeboden worden en hoe de lande-
lijke kernen toch kunnen worden ontwikkeld en 
versterkt.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

Smart PT definieert drie ‘service levels’ voor hoog-
dynamische gebieden en vijf voor laagdynami-
sche gebieden.  Voor elk van die vijf types worden 
ontwikkelings- en inrichtingsprincipes geïllus-
treerd. Voor vijf case studies wordt ontwerpend 
onderzoek gedaan, dit zijn plekken met service 
level 2 voor laagdynamische gebieden.

 ϟ Mobiliteitsdiensten en netwerken

Smart PT volgt de hiërarchie van het decreet 
basisbereikbaarheid, met IC-net, kernnet, aan-
vullend net en vervoer op maat, aangevuld met 
een fietsnetwerk. De studie focust vooral op het 
vervoer op het aanvullend net en het vervoer op 
maat. Het vervoer op maat heeft nood aan ‘vraag-
gestuurd collectief vervoer’, zonder vaste route en 
enkel ‘op bestelling’. Bij vervoer op maat zijn veel 
systemen mogelijk, ze verschillen van elkaar naar-
gelang het organisatiemodel, het operatief mo-
del, het netwerkontwerp en de tijdsplanning. 
Om een landelijke regio zoals Oost-Hageland te 
bedienen, zijn er veel vervoersmodellen mogelijk, 
die een wisselende verhouding van kernnet, aan-
vullend net en vervoer op maat aanbieden. Een 
ander beslissingsniveau is tot op welk niveau van 
bestemmingen er nog collectief vervoer aange-
boden kan worden, en voor wie (en tegen welke 
prijs). Smart PT definieert vijf ‘service levels’ (zie 
boven)

 ϟ

 ϟ Inrichting mobipunten

(zie hierboven)

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Verdichting en ruimtelijke ontwikkeling is enkel 
mogelijk in landelijke kernen met service level 1 
of 2, door relocatie van slechtgelegen woningen 
daarbuiten kan hier nog een kleine groei worden 
opgevangen om zo het draagvlak voor OV te ver-
groten en investeringsmiddelen voor de publieke 
ruimte e.d. aan te trekken.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Hiërarchie van service levels en daaraan gekop-
pelde ontwikkelings- en inrichtingsprincipes.
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 ϟ
 ϟ

SERVICE 
LEVEL

SERVICE 
LEVEL

SERVICE 
LEVEL

Big village hub Local hub

1 2 3

Small village hub

The service level is limit-
ed to the main village/s of 
a rural region.
 

The service level covers 
local sub-centralities  
within a village as well 
as centres of clustered 
housing allotments.        

The service level includes 
all village centres that 
have not been covered 
by the previous level, as 
well as important attrac-
tor poles.  
 

SERVICE 
LEVEL

SERVICE 
LEVEL

Suburban hub Household 

4 5

The service level includes 
every rural household 
outside of the previous 
categories. Some restric-
tive exceptions may be 
applied in function of the 
accessibility of specific 
households.   
 

The service level covers 
housing clusters which 
are most often orga-
nized as ribbon devel-
opments or as suburban 
extensions of villages.      

Equipments

Mobility

Housing

Economy

Identity

People

500 - 2000 inhabitants
primary school/commerce

main local centre
high displacements  

150-500 inhabitants
none

secondary local centre
medium displacements  

- 150 inhabitants
none

housing clusters
low displacements  

- 10 inhabitants
none
house

very low displacements  

+ 2000 inhabitants
secondary school
regional centre

very high displacements  

H
E
H
M

 

Selection 
criteria

Development 
policy 
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 DE REIZIGER CENTRAAL: DE REIZIGER KIEST DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ De reiziger centraal: spoorbeeld door 
bureau Spoorbouwmeester

 ‐ Auteur: Van Hagen, M. & Exel, M.

 ‐ Opdrachtgever: Van Hagen, M. & Exel, M.

 ‐ Publicatiedatum: 24 maart 2014

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Van Hagen, M. & Exel, M. (24 maart 2014). 

De reiziger centraal: Spoorbeeld door 
bureau Spoorbouwmeester. Geraadpleegd 
via https://www.spoorbeeld.nl/inspiratie/
de-reiziger-centraal 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Het Spoorbeeld is het ontwerp- en vormgevings-
beleid van de spoorsector. Het focust op de be-
leving van het spoor, van de treinreis zelf tot en 
met het verblijf op en rond het station. De studie 
richt zich in hoofdzaak op de reiziger en bundelt 
informatie over verschillende soorten reizigers die 
van waarde kunnen zijn bij de vormgeving en 
de uitvoering van het Spoorbeeld. Het is immers 
van belang een duidelijk en helder beeld van de 
reiziger te krijgen. Wat wil hij, wat vraagt hij, hoe 
maakt hij gebruik van stations en van het spoor-
netwerk? Welke verschillende reizigerstypen kun-
nen we onderscheiden, en wat zijn hun wensen, 
gewoonten en gedragingen?

Maatregelen om het OV beter en aangenamer 
te maken, kunnen gericht worden op de klant-
wensenpiramide. De klantwensenpiramide weer-
spiegelt de perceptie van de kwaliteit die tijdens 
een treinreis wordt geboden. Wanneer reizigers 
zich door het station verplaatsen, staan snelheid 
en gemak centraal maar als ze verblijven in een 
station, bijvoorbeeld wanneer ze wachten, dan 
staan comfort en beleving centraal. Snelheid en 
gemak zijn daarbij dissatisfiers wat wil zeggen 
dat deze kwaliteitsaspecten binnen de context 
van het verblijf op het station negatief worden ge-
waardeerd. Alle reizigers hechten veel belang aan 
een veilige, betrouwbare, gemakkelijke en snelle 
reis. Deze voorwaarden horen tot de core busi-
ness van verplaatsen; ze zijn generiek en gelden 
op elk station. Comfort en beleving zijn satisfiers; 
deze aspecten worden opgemerkt wanneer het 
station er positief op scoort, maar de invulling van 
de kwaliteiten kan per reiziger verschillen.

Op basis van de klantwensenpiramide werd het 
reizigersprofiel gekoppeld aan zes psychografi-
sche profielen. Deze profielen verschillen van el-
kaar in het feit dat de basis van de klantwensen-
piramide voor alle reizigers hetzelfde is, maar dat 
de kwaliteiten in de top van de piramide verschil-
len voor reizigers met verschillende motieven.

In verhouding tot de reizigersprofielen worden 
in de studie zes stationstypen onderscheiden. 
Uit het gedrag van reizigers blijkt immers dat de 

aantrekkelijkheid van de trein als vervoerswijze 
niet zozeer bepaald wordt door het bereik van 
de trein, als wel door de bereikbaarheid van de 
stations. Die bereikbaarheid kan weergegeven 
worden op macroniveau: hoe liggen stations 
ruimtelijk gesitueerd in het netwerk en welke ac-
tiviteitenplaatsen zijn vanuit die stations te berei-
ken? De aard en dichtheid van activiteiten in het 
invloedsgebied, gecombineerd met de reistijd tot 
andere activiteiten (het zogenaamde zwaarte-
krachtmodel) bepalen hoeveel reizigers gebruik 
zullen maken van de trein. Hoe reizigers naar het 
station komen, wordt bepaald door de microbe-
reikbaarheid: de ligging van het station in het in-
vloedsgebied.

De stationstypen zijn dus een resultante van 
het gebruiksgedrag van de reizigers en focus op 
deze typen betekent dat automatisch aansluiting 
wordt gezocht bij de reizigerswensen. Volgende 
stationstypen worden onderscheiden, gedifferen-
tieerd naar ruimtelijke kenmerken en vervoers-
kundige kenmerken. 

 ‐ Type 1: zeer groot station in centrum grote 
stad;
 ‐ Type 2: groot station in centrum middelgrote 

stad;
 ‐ Type 3: voorstadstation met knooppuntfunc-

tie;
 ‐ Type 4: Station bij centrum kleine stad/dorp;
 ‐ Type 5: Voorstadstation zonder knooppunt-

functie;
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 ‐ Type 6: Station in buitengebied bij kleine 
stad/dorp.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

 ‐ Afstemming van stations en bij uitbreiding 
multimodale knooppunten op de noden en 
behoeften van gebruikers en doelgroepen.
 ‐ Beschrijving van de bereikbaarheid van de 

stationsomgeving vertoont raakvlakken op ge-
bied van knoop- en plaatswaarde.

 ϟ
 ϟ
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 HANDBOEK HALTEPLAATSEN (2006) EN ADDENDUM (2010) 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Handboek halteplaatsen (2006) en 
addendum (2010) - CROW publicatie 233

 ‐ Auteur: CROW en ministerie van Verkeer en 
Waterstaat

 ‐ Opdrachtgever: CROW en ministerie van 
Verkeer en Waterstaat

 ‐ Publicatiedatum: juli 2010

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ CROW (juli, 2010). CROW publicatie 233 

addendum Handboek Halteplaatsen. Geraad-
pleegd via http://www.crow.nl/getmedia/
be660b86-a7e0-467b-86f5-06b4440f-
be5a/P-233_addendum.aspx 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

De publicatie en addendum van het Nederland-
se CROW (kennisinstituut voor infrastructuur, 
openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en 
veiligheid) brengen richtlijnen in kaart op gebied 
van toegankelijkheid van het openbaar vervoer 
praktische toepassingen waar uitvoerders binnen 
een gemeente of andere lokale overheid tegen-
aan lopen bij het realiseren van toegankelijke 
halteoplossingen. Er wordt er geen eenduidige 
definitie gegeven van een mobipunt, noch enige 
vermelding.

Het addendum beschrijft de ontwerpeisen van 
een toegankelijke halte aan de hand van een 
aantal toegelichte principeontwerpen. 
Binnen de ontwerpeisen wordt hierbij een onder-
scheid gemaakt naar:

 ‐ Infrastructuur voor de halterende bus (basis-
principes en afmetingen);
 ‐ Infrastructuur voor de reiziger;
 ‐ Geleidelijnen en markeringen;
 ‐ Informatie en communicatie;

Bijkomend worden nog een aantal do’s en don’ts 
opgelijst ter voorkoming van ontoegankelijke en 
bevordering van toegankelijke halteplaatsen.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Toegankelijkheidsstatus van knooppunten komt 
tegemoet aan de kwaliteits- en comforteisen van 
elke gebruiker en is een onlosmakelijke eis die 
verbonden is aan de uitwerking van een goed 
mobipunt.
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 HANDBOEK NATRANSPORTMOGELIJKHEDEN VOOR OVERSTAPPUNTEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Handboek natransportmogelijkheden voor 
overstappunten - CROW publicatie 276

 ‐ Auteur: CROW

 ‐ Opdrachtgever: CROW

 ‐ Publicatiedatum: april 2009

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ CROW (april, 2009). CROW publicatie 276 

Handboek natransportmogelijkheden voor 
overstappunten. 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

Natransport is een belangrijk onderdeel van de 
vervoerketen en kan, mits goede invulling, men-
sen ertoe aanzetten gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Natransport wordt aangebo-
den op (OV-) vervoersknooppunten ofwel over-
stappunten. Onder een overstappunt wordt een 
(OV-)voorziening verstaan waar reizigers kunnen 
overstappen van het ene op het andere vervoer-
smiddel. Voorbeelden hiervan zijn busstations, 
metrostations en treinstations.
De studie focust zich op het natransport, m.a.w. 
het deel van de reis dat wordt afgelegd op de 
heenweg naar de eindbestemming, als de reizi-
ger het hoofdtransportmiddel heeft verlaten. De 
eindbestemming is hierbij verschillend van de ei-
gen woonlocatie. In praktijk blijkt dat natransport 

vaak de zwakste schakel is in de vervoersketen. 

De keuze van het natransport wordt bepaald 
door een aantal factoren, oa. de kwaliteit van de 
overstappunten maar ook de typering van de rei-
ziger. De uiteindelijke beslissing van de keuze van 
het vervoermiddel is een iteratief proces. Hierbij 
maakt de reiziger voorafgaand aan zijn reis steeds 
vijf keuzes: (1) reis maken; (2) beschikbaarheid van 
vervoermiddel; (3) vervoermiddelkeuze; (4) route; 
(5) tijdstip. 

Onder typering en kwaliteit van het overstappunt 
kan onderscheid gemaakt worden naar de lig-
ging in stedelijke omgeving (perifere versus cen-
trale ligging); het schaalniveau van bereikbaarheid 
(Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal). Bij 
een combinatie van ligging en bereikbaarheid 
van overstappunten bestaan er bijgevolg in theo-
rie acht mogelijke overstappen. 

Voor het succesvol functioneren van een knoop-
punt is een optimale afstemming tussen de 
knoop- en plaatswaarde van belang. 

Voor wat betreft de knoopwaarde kan een onder-
verdeling gemaakt worden tussen de aanvoer van 
reizigers op het knooppunt door verschillende 
vervoersdiensten en de mate waarin sprake is van 
ketenmobiliteit:

 ‐ Vervoerdiensten: de bereikbaarheid van het 
knooppunt met de auto, het openbaar vervoer 

en de fiets;
 ‐ Ketenmobiliteit: de overstapmogelijkhe-

den tussen de verschillende vervoersmiddelen 
waardoor de bereikbaarheid wordt vergroot, oa. 
frequentie en snelheid van de verbindingen, 
reistijd en infrastructurele voorzieningen. 

Voor de plaatswaarde kunnen volgende criteria 
onderscheiden worden:
 

 ‐ Capaciteit: de omvang van het vastgoedpro-
gramma;
 ‐ Complementariteit: de mate van differenti-

atie (functiemix), specialisatie (clustervorming) 
en intensivering op het knooppunt;
 ‐ Kwaliteit: de kwaliteit wordt uitgedrukt in za-

ken als beleving, leefbaarheid, (sociale) veilig-
heid, zichtbaarheid, etc.

Bij een overmatige knoopwaarde zijn er meer of 
betere vervoersmogelijkheden op het knooppunt 
aanwezig dan in de praktijk nodig. Bij een over-
matige plaatswaarde is het juist andersom en is 
het vervoersaanbod lager dan gewenst is gezien 
de aanwezige functies.  

Binnen de studie wordt vervolgens ingegaan op 
het bereik van natransportmiddelen, m.a.w. de 
afstand die een gemiddelde reiziger accepteert 
om vanaf het overstappunt naar de eindbestem-
ming te komen. Uit onderzoek is gebleken dat 
de geaccepteerde afstand voor het natransport 
verschillend is per type knooppunt. 
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Voor een (inter)nationaal overstappunt is dit ge-
middeld 12 minuten. Voor regionale overstap-
punten is dit 10 minuten. 
Het maximale aanvaardbare bereik van het na-
transport ‘lopen’ komt in beide gevallen neer op 
7 à 800m. 

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Onderscheid naar typologie knooppunt op basis 
van knoop- en plaatswaarde.
 ϟ
 ϟ
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 EVALUATIE VAN DE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Evaluatie van de verkeers- en vervoers-
structuur van het ruimtelijk structuurplan 
provincie Antwerpen

 ‐ Auteur: Rybels, S.; Lauwers, D. & Van Acker, M.

 ‐ Opdrachtgever: provincie Antwerpen

 ‐ Publicatiedatum: december 2016

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Rybels, S.; Lauwers, D. & Van Acker, M. iov 

provincie Antwerpen, (dec 2016). Evaluatie 
van de verkeers- en vervoersstructuur van het 
ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen. 
Eindrapport. Geraadpleegd via https://www.
provincieantwerpen.be/content/dam/provant/
drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/
Evaluatie%20van%20de%20verkeers-%20
en%20vervoersstructuur%20Ruimtelijk%20
Structuurplan%20Antwerpen.pdf 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

De opmaak van de Nota Ruimte gaf de aanleiding 
om de verkeer- en vervoersstructuur van de pro-
vincie Antwerpen, zoals beschreven in het Ruim-
telijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA), 
te analyseren en te evalueren. Het onderzoek werd 
opgedeeld in twee fasen: de analysefase en een 
aanzet tot visievorming.  Voor beide fases werd 
simultaan gewerkt met een generieke top-down- 

en een bottom-up strategie. De top-down-ana-
lyse bestond uit een desktop research en er 
werden eveneens interviews met bevoorrechte 
getuigen afgenomen. De resultaten van de inter-
views werden zowel in de analyse als bij de visie-
vorming verwerkt. Bij de bottom-up-analyse werd 
met twee workshops gewerkt, voor elke fase één. 
Deelnemers aan de workshops waren actoren die 
actief of verantwoordelijk zijn voor het ruimtelijk 
beleid of de mobiliteit in deze corridors.

Eén van de aanbevelingen die wordt geformu-
leerd is om een strategie te formuleren om zo 
tot een betere afstemming te komen tussen 
ruimte en mobiliteit, waarbij de focus ligt op de 
knooppunten en infrastructuurcorridors. Bij deze 
knooppuntstrategie verdient het aanbeveling 
om uit te gaan van de categorisering van knoop-
punten, waarbij getracht wordt een evenwichti-
ge balans tussen bereikbaarheid en ruimtelijke 
ontwikkeling te bekomen. Als streefwaarden kan 
worden vertrokken van de vlindermodellen, die in 
de nota worden voorgesteld als geïdentificeerde 
wensbeelden.

In de nota wordt aangehaald dat de provincie alle 
troeven bezit om uit te groeien tot een duurzame 
regio, waarbij een afstemming van het mobili-
teits- en ruimtelijk beleid in deze knooppunten 
een cruciale rol vormen. Een sterk locatiebeleid 
kan ingezet worden door een herwaardering van 
het openbaar vervoer en de uitbouw van een 
netwerk met hoogwaardige fietsroutes, gecombi-

neerd met verdichtingsstrategieën en versterking 
van de kern(en). 

Om de functionaliteit van een knooppunt te be-
palen wordt gebruik gemaakt van het knoop- en 
plaatswaardemodel van L. Bertolini, om zo de 
afstemming van de uitrustingsgraad en voorzie-
ningenniveau te analyseren en evalueren. Het 
Bertolini-model bepaalt het verband tussen de 
knoop- en plaatswaarde om de functionaliteit 
van het station te bepalen. Indien beide niet met 
elkaar in balans zijn wordt de knoop onvoldoende 
benut en kan er dus verbeterpotentieel worden 
bepaald:

 ‐ Knoopwaarde
 › Hierbij is de plaats van het knooppunt in 
het netwerk van belang, die wordt bepaald 
door de bereikbaarheid met verschillende 
vervoersmodi. Een betere verbinding tus-
sen het knooppunt en andere locaties zorgt 
voor een hogere knoopwaarde.
 › De knoopwaarde wordt gevisualiseerd aan 
de linkerkant van de vlinder

 ‐ Plaatswaarde
 › Hierbij wordt gekeken naar de ruimtelijke 
ontwikkeling van de knooppunten. Een ho-
gere plaatswaarde kan verkregen worden 
door een divers en intens aanbod van acti-
viteiten rond het knooppunt. 
 › De rechtervleugel vertegenwoordigt de 
drie indicatoren die de plaatswaarde bepa-
len. 
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Elke schil in beide vleugels van de vlinder staat 
gelijk aan 2 punten. Van de zes indicatoren, zijn 
er telkens drie voor de knoop- en drie voor de 
plaatswaarde.

Op basis van workshops en twee praktische cases 
in de provincie Antwerpen werd een (provinciale) 
benadering voor de knooppuntbenadering opge-
steld. Hierbij werd zeven types knooppunttypes 
bepaald, die ideaalbeelden voor de diverse Ant-
werpse knooppunten vertegenwoordigen.

De verschillende types knooppunten dragen elk 
op hun eigen manier, zowel op ruimtelijk als mo-
biliteitsvlak, bij tot het functioneren van het ganse 
systeem. De variëteit zorgt enerzijds voor comple-
mentariteit tussen de knooppunten onderling en 
anderzijds voor het globaal functioneren van de 
ruimtelijke structuur en vervoersnetwerk binnen 
de provincie. Er is echter nog een grote verschil 
tussen de bestaande uitvoering van de knoop-
punten en één van de zeven als ideaaltypes be-
schreven knooppunten. 

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

In eerste instantie werd de knooppuntbenade-
ring beperkt tot enkel stationsomgevingen. Ech-
ter bleek, bij het vorderen van het onderzoek, dat 
er nog andere infrastructurele knooppunten van 
belang zijn in het provinciale mobiliteitssysteem. 
Er werd gekozen om eveneens stedelijke open-

baarvervoersknopen en knooppunten met (snel)
bus mee te nemen, binnen de categorie ‘buiten-
poort’.
 ϟ
 ϟ
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 ONDERZOEK NAAR VERVOERSWIJZEKEUZE EN OVERSTAPBEREIDHEID, MET TOEPASSING OP DE AS DIEST-LEUVEN-TERVUREN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Leuven:  
onderzoek naar vervoerswijzekeuze en 
overstapbereidheid, met toepassing op de 
as Diest-Leuven-Tervuren

 ‐ Auteur: Huyghe, B.

 ‐ Opdrachtgever: promotor Vansteenwegen, P.

 ‐ Publicatiedatum: 2016

 ‐ Bibliografische referentie 
 ‐ Huyghe, B.; promotor Vansteenwegen, P. 

(2016), Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 
Leuven:  onderzoek naar vervoerswijzekeuze 
en overstapbereidheid, met toepassing op de 
as Diest-Leuven-Tervuren. Geraadpleegd via 
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/
thesis/2016-10/SCRIPTIE_0.pdf 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

De eindverhandeling bestaat uit twee grote on-
derdelen, die los van elkaar gelezen en toegepast 
kunnen worden. De focus ligt hierbij vooral op de 
overstapbereidheid, die theoretisch wordt bena-
derd door een bepaling van de maximale over-
stapkost. Naast het kostenplaatje, zijn er echter 
nog twee belangrijke factoren die een rol spelen 
in de overstapbereidheid, nl. operationele plan-
ning en ruimtelijke uitbouw van de overstaploca-
tie. De thesis stelt een concrete evaluatiemetho-

diek voor om enerzijds bestaande infrastructuur 
te evalueren en verbeteren, en anderzijds om 
ook mogelijke locaties voor nieuwe uitbouw van 
infrastructuur af te wegen. Heel praktisch wordt 
de bestaande infrastructuur van de haltes Leuven 
Station, Leuven Gasthuisberg en Diest station ge-
evalueerd; anderzijds worden mogelijke locaties 
in de omgeving van Leuven Station onderzocht 
om te voorzien van nieuwe infrastructuur.

Waar de operationele factoren (o.a. tijd tussen 
twee opeenvolgende voertuigen, betrouwbaar-
heid en stiptheid van dienstverlening en beschik-
baarheid van up-to-date informatie) een impact 
hebben op de reële wachttijd, zijn de omgevings-
factoren voornamelijk bepalend voor de beleve-
ring van het tijdsverlies op de locatie. Er worden 
vijf factoren gedefinieerd (op basis van Iseki & Tay-
lor) als elementen met betrekking tot de ruimte-
lijke uitbouw van de overstapplaats:

 ‐ Connectiviteit en betrouwbaarheid;
 ‐ Comfort;
 ‐ Veiligheid;
 ‐ Informatieverstrekking;
 ‐ Toegankelijkheid. 

De vormgeving van een overstaplocatie impac-
teert de wandel- en wachttijden, het algemene 
comfort, veiligheid, … Een ‘gebruiksvriendelijke’ 
overstapplaats houdt rekening met de bovenge-
noemde vijf factoren, waarbij het creëren van een 
‘leesbare’ omgeving betrekking hebben op de in-

formatieverstrekking en goede toegankelijkheid. 
Naarmate de grootte van overstapplaats toe-
neemt neemt ook het belang van duidelijke en 
volledige bewegwijzering (zowel welke richting 
als benodigde wandeltijd) toe, het doelmatig 
bijsturen van stromen van mensen of het stra-
tegisch plaatsen van infoborden. Deze factoren 
kunnen van invloed zijn op zowel de reële als er-
varen wandeltijd. Ook het belang van comfortver-
hogende voorzieningen zoals propere zitbanken, 
voldoende schaduwplekken, waterfonteintjes,… 
mag, vooral met het oog op een aangename 
wachtomgeving, zeker niet onderschat worden. 
Veiligheid is tenslotte een laatste cruciale factor, 
aangezien het ervaren risicogevoel zal bepalen of 
de reiziger zich genoodzaakt ziet een alternatief 
te zoeken, hoe positief alle overige elementen 
ook mogen zijn. 

Bij het opstellen van een beoordelingsmethodiek 
voor de ruimtelijke uitbouw van halteplaatsen, 
wordt voorgesteld om het overstapproces op te 
delen in verschillende deelfases, die kunnen hel-
pen bij het bepalen van prioriteitsgroepen en 
evaluatiecriteria. Volgende deelfases in het over-
stapproces worden gedefinieerd:
Aankomst - Uitstappen - Wandelen - Wachten - 
Instappen - Vertrek

Het schema legt zeven prioriteiten bloot:
 ‐ Oriëntatie;
 ‐ Overschouwbaarheid;
 ‐ Veiligheid;
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 ‐ Beschutting;
 ‐ Toegankelijkheid;
 ‐ Informatieverstrekking;
 ‐ Faciliteiten.

Per prioriteit worden telkens nog bijkomende 
evaluatiecriteria opgesteld. 

Bij de evaluatie van nieuw aan te leggen infra-
structuur kan eveneens gebruik worden gemaakt 
van deze checklist, hetzij lichtjes aangepast. De 
criteria ‘oriëntatievoorzieningen’, ‘informatiever-
strekking’ en ‘faciliteiten’ zijn niet locatieafhanke-
lijk en hoeven in deze dus niet te worden mee-
genomen. ‘Overschouwbaarheid’ en ‘beschutting’ 
zijn daarentegen wel relevante criteria, net zoals 
de ‘toegankelijkheid’ en ‘veiligheid’.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Het volledige overstapproces wordt opgedeeld in 
verschillende deelfases, waarbij per deelfase nog 
nauwkeurige criteria worden opgesteld. De cri-
teria worden beoordeeld met een bepaald rele-
vantieniveau, waar achterliggend een score aan is 
gekoppeld. Dit zorgt voor pragmatische opdeling, 
waarbij in kleine deelprojecten de overstaplocatie 
wordt vormgegeven. Aandachtspunt hierbij is dat 
erover wordt gewaakt dat de ruimte niet versnip-
perd raakt bij het volgen van deze benadering. 
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 P+R-VISIE VLAAMSE RAND 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ P+R-visie Vlaamse Rand
 ‐ Auteur: Mint nv

 ‐ Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Depar-
tement Mobiliteit en Openbare Werken

 ‐ Publicatiedatum: 2018

 ‐ Bibliografische referentie Mint nv (2018). 
P+R-visie Vlaamse Rand. Studie opgemaakt 
in opdracht van Departement Mobiliteit en 
Openbare werken.

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN
 ϟ
Het hoofddoel van de studie is het uitwerken van 
een concrete en operationele visie op park and 
ride voor de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest met oa. als voornaam doel om 
het overstappen op het openbaar vervoer richting 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te faciliteren. 

Het beleid van de Vlaamse Overheid is erop ge-
richt om pendelaars naar de (groot)stedelijke ge-
bieden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo 
kort en snel mogelijk bij hun plaats van herkomst 
op het openbaar vervoer te laten overstappen. De 
probleemstelling van deze studie spitst zich dus 
toe op park and rides die zo dicht mogelijk gele-
gen zijn bij het herkomstgebied van de reizigers, 
ook als zij de auto als voortransport gebruiken. 

Er wordt vooral gemikt op kleine tot middelgro-
te parkings in de Vlaamse Rand, bij voorkeur in 
de directe nabijheid van reeds bestaande (kleine) 
treinstations, zoals stations op de GEN-lijnen.
Als noodzakelijke voorwaarde van een succesvol-
le park-and-ride wordt evenwel de aanwezigheid 
en/of uitbouw van hoogwaardig openbaar ver-
voer (HOV) gesteld. 

Binnen de studie worden een aantal kenmerken 
en kritische succesfactoren rond park-and-ride-
beleid toegelicht:

• De beschikbare vakliteratuur legt de nadruk 
op de keuze tussen verschillende types park-
and-rides naargelang de verplaatsingspatro-
nen, gewenste doelgroepen en beleidsdoel-
stellingen;

• Een park and ride-beleid kan verschillende 
uiteenlopende doelstellingen hebben, afhan-
kelijk van specifieke omgevingsfactoren en 
beleidswensen. Het principe van combimobi-
liteit vraagt om herkomst-park-and-rides met 
een beperkt bedieningsgebied. De visie wil 
dan ook in eerste orde het aantal afgelegde 
kilometers met meer duurzame transport-
wijzen maximaliseren, en in tweede orde het 
aantal afgelegde kilometers met de auto mi-
nimaliseren;

• De operationalisering van het park and ri-
de-beleid moet steunen op twee pilaren: 
enerzijds de klantwensen als uitgangspunt en 

anderzijds een correct exploitatieconcept.
• Verder kan uit de synthese van de gewenste 

pak-and-ride voorziening voor de visie wor-
den gesteld dat:

• De park and ride-voorziening zich bij voorkeur 
bevindt bij een HOV-verbinding;

• De bestaande structuur van OV-verbindingen 
tussen het BHG en de ruimere Vlaamse Rand 
geldt als uitgangspunt. P&R-parkings worden 
ingeplant aan bestaande OV-haltes en langs 
een aantal geplande HOV-assen;

• Het voortransport naar de P&R-punten blijft 
bij voorkeur beperkt tot ca. 5 km en verloopt 
multimodaal.

• De voorkeur ligt bij het ontwikkelen van park 
and rides aan de herkomstzijde van het be-
dieningsgebied. Het is niet de bedoeling dat 
autogebruikers in de file staan vooraleer ze 
aan de Park and ride komen. Buiten het con-
gestiegevoelige gebied nemen de voorziene 
park and rides een bovenlokale functie (de 
gemeente waarin de park and ride ligt + aan-
grenzende gemeenten) op.

• Waar mogelijk wordt er ingezet op comple-
mentair gebruik van P&R-parkings.

Vanuit de visie werd vervolgens een niet-exhaus-
tieve lijst van 64 potentiële park-and-ride locaties 
opgemaakt. Deze werden vervolgens onderzocht, 
geëvalueerd en gerangschikt aan de hand van 
een multi-criteria-analyse (MCA). 
Vervolgens werden voor 10 potentiële park-and-
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ride locaties conceptuele wensontwerpen opge-
maakt. Het gaat om een schetsmatige weergave 
van de park and ride locatie waarin volgende ele-
menten een plaats krijgen:

• De perrons en/of haltes en bijhorende toe-
gangen;

• De bus- en/of tramhaltes;
• De fietsstallingen, (interne) fietspaden en de 

in- en uitritten voor fietsers;
• De interne looproutes;
• De autoparking met in- en uitrit(ten), parkeer-

plaatsen, parkeerwegen en verkeerscirculatie;
• Kiss and ride-voorzieningen;
• De locatie van de ticketautomaten. 
• Eén van de conclusie van de studie is om een 

methodiek en regelgeving uit te werken om 
park-and-ride faciliteiten op het terrein te 
kunnen realiseren. Een uitgewerkte procedu-
re is zinvol, zeker om op langere termijn en 
voor complexere/langdurige projecten vol-
doende beleidscontinuïteit te garanderen.

 ϟ

 ϟ
 ϟ

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE 
BELEIDSVISIE

• Aanwezigheid en/of uitbouw van HOV wordt 
als een noodzakelijke voorwaarde van een 
succesvolle park-and-ride gesteld.

• Correct exploitatieconcept en klantenwensen 
zijn belangrijke pijlers in de operationalisering 
van een park-and ride beleid. 

• Uitwerken methodiek en regelgeving o park-
and-ride faciliteiten te realiseren is zinvol. 
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 VISIENOTA RUIMTE VLAAMS-BRABANT 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Visienota Ruimte Vlaams-Brabant 
- kernnota

 ‐ Auteur: Dienst Planning i.s.m. BUUR, Sum 
Research, Atelier Romain

 ‐ Opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant

 ‐ Publicatiedatum: februari 2018

 ‐ Bibliografische referentie: PROVINCIE 
VLAAMS-BRABANT (2018). Visie ruimte 
Vlaams-Brabant. Kernnota. Studie uitgevoerd 
door BUUR, Sum Research & Atelier Romain. 

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

De provincie Vlaams-Brabant wenst een nieuwe 
beleidsvisie op te stellen, conform de principes 
van het BRV, ter vervanging van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

De visienota identificeert IC-knopen (grotere 
haltes en stations met goede interregionale ver-
bindingen) en HOV-knopen (spoorhaltes met re-
gionale bediening, haltes op regionale tram- en 
trambuslijnen).
 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke groei (demografisch en econo-
misch) wordt opgevangen in goed bereikbare 
gebieden:  in de steden en in hoogdynamische 
corridors. Dit zijn multimodaal ontsloten kernen 
langs een hoogwaardige openbaar vervoerbedie-
ning. 

De leefbaarheid van de dorpen worden versterkt 
door ze op te nemen in een netwerk van leven-
dige kernen. Daarin zijn ze met elkaar verbonden 
via openbaar vervoer, fietsroutenetwerken en tra-
ge wegen. Dat laat de kernen onder meer toe om 
voorzieningen met elkaar te delen.
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

Deze proviniale ruimtelijke beleidsvisie gaat er-
van uit dat de ruimtelijke ontwikkeling zal wor-
den afgestemd op de knooppuntwaarde van de 
plek (met voorop het openbaar vervoer). De groei 
wordt daarbij vooral opgevangen in steden en in 
hoogdynamische HOV-corridors. Aan de aanwe-
zigheid van OV-knooppunten worden dus ruim-
telijke ontwikkelingsperspectieven verbonden.

Goede multimodale verbindingen tussen de ker-
nen wordt als een nodige voorwaarde beschouwd 
om deze kernen leefbaar en levendig gehouden. 
Dat betekent dat in de kernen een vorm van 
combimobiliteit moet worden aangeboden (af-
gestemd op het vervoerpotentieel). De uitbouw 
van mobipunten wordt dus een succesfactor in 
het kernversterkingsbeleid.
 ϟ
 ϟ
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 NOTA RUIMTE PROVINCIE ANTWERPEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Nota Ruimte. Visie voor het provinciaal 
ruimtelijk beleid.

 ‐ Auteur: Dienst planning i.s.m. BUUR - Atelier 
Romain

 ‐ Opdrachtgever: Provincie Antwerpen

 ‐ Publicatiedatum: Maart 2018 (ontwerpversie)

 ‐ Bibliografische referentie (nog niet 
gepubliceerd)

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

De provincie Antwerpen wenst een nieuwe be-
leidsvisie te laten opstellen, conform de principes 
van het BRV, ter vervanging van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan. 
Eén van de leidende principes is “nabijheid en 
bereikbaarheid: ruimte en mobiliteit versterken 
elkaar”.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

De Nota Ruimte onderscheidt vijf types van 
knooppunten, waaronder “multimodaal knoop-
punt met treinhalte” en “multimodaal knooppunt 
met HOV-halte”. De nota maakt een onderscheid 
tussen (gewenste) spoorweg, (gewenste) HOV 

corridor, te optimaliseren aanvullend net, water-
bus, fietsostrades en schakelroutes

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

De Nota Ruimte zet in op een synergie tussen 
de uitbouw van multimodale assen en ruimte-
lijke ontwikkeling.  De ruimtelijke ontwikkeling 
zal worden afgestemd op de knooppuntwaarde: 
de groei van kernen en clusters hangt af van de 
OV-bereikbaarheid. De groei wordt opgevangen 
in “te versterken levendige kernen” en “te verster-

ken dynamische clusters”, die (potentieel) goed 
bediend worden door HOV.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

De ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Ant-
werpen zal worden afgestemd op de knooppunt-
waarde. De groei van de kernen en de clusters 
hangt (onder meer) af van de OV-bereikbaarheid.
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 STRATEGISCH PROJECT REGIONET LEUVEN 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Regionet Leuven. Een strategisch project 
over regionale samenwerking rond ruimte-
lijke ordening en mobiliteit.

 ‐ Auteur: BUUR cvba

 ‐ Opdrachtgever: provincie Vlaams-Brabant, 
De Lijn Vlaams-Brabant, Stad Leuven, dept. 
Omgeving, AWV Vlaams-Brabant, Interleuven, 
MOW, NMBS

 ‐ Bibliografische referentie (publicatie in 
voorbereiding)

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

In Oost-Brabant wordt een interbestuurlijke sa-
menwerking opgezet rond een regionale visie op 
duurzame mobiliteit, als hefboom voor een bete-
re ruimtelijke ordening. Het project wordt erkend 
als een ruimtelijk strategisch project.

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

Regionet omvat een ontwerp voor een gelaagd 
openbaar vervoernetwerk. In dit gelaagd net-
werk wordt de term “Mobipunten” gebruikt als 
de knooppunten van vraaggericht collectief ver-
voer, te voorzien in kernen die niet door geregeld 

openbaar vervoer worden bediend. Dit collectief 
vervoer staat in voor de verbinding tussen de ker-
nen en de nabijgelegen HOV-assen (feeders). Ze 
zorgen ook voor de verbinding tussen de kernen 
onderling en met de steden. 
Er wordt een onderscheid gemaakt in de grootte 
van het mobipunt (L-M-S), evenredig met het in-
wonersaantal van de kern. Er wordt aangenomen 
dat het vervoerpotentieel stijgt met het inwoners-
aantal, en een grotere kern dus een groter mobi-
punt (met een ruimer aanbod) verantwoordt.

Mobipunten worden in de Regionet-visie dus be-
schouwd als hubs voor vraaggericht collectief ver-
voer, aangevuld met deelmobiliteit.

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Deze mobipunten krijgen een centrale locatie in 
de woonkern, zodat ze een kernversterkende rol 
kunnen spelen. De centrale plek zorgt voor korte 
loopafstanden tot de woningen en de voorzienin-
gen in de kern. Het mobipunt kan deel uitma-
ken van een “dorpshart”, waar de verblijfskwaliteit 
wordt geoptimaliseerd. Bestaande en nieuwe 
voorzieningen worden maximaal rond dit mobi-
punt geclusterd. 
In de mate dat in een kern nog groei wenselijk is, 
wordt die geconcentreerd rond het mobipunt. Zo 
kan de extra vervoervraag optimaal worden opge-
vangen door het mobipunt. 

De mobipunten worden consequent gelokali-

seerd in de kernen en in de activiteitenclusters, 
om de gewenste ruimtelijke structuur maximaal 
te ondersteunen. Buiten de kernen en de clusters 
worden voorlopig geen mobipunten voorzien.

 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

In de het buitengebied (tussen de HOV-corridors 
en de steden) spelen de mobipunten een crucia-
le rol in de duurzame mobiliteit en in de kernver-
sterking. Ze worden enkel in de kernen voorzien, 
om de periferisering niet in de hand te werken. 
De mobipunten zijn “hubs” voor vraaggericht col-
lectief vervoer. Die verbinden de kernen met el-
kaar en met de omliggende HOV-corridors. In die 
logica zijn de HOV-haltes dus ook “mobipunten” 
in het netwerk van vervoer op maat. 
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 KERNENKOMPAS 

 ϟ 1. GEGEVENS EN CONTEXT

 ‐ Kernenkompas. Ruimtelijke vertaling van de 
knoop- en plaatswaarde

 ‐ Auteur: BUUR cvba

 ‐ Opdrachtgever: Interbestuurlijke samen-
werking Regionet Leuven; provincie 
Antwerpen

 ‐ Bibliografische referentie (publicatie in 
voorbereiding)

 ϟ 2. BENADERING VAN KNOOPPUNTEN
 ϟ     EN  MOBIPUNTEN

 ϟ Kader: aanleiding, context, 
toepassingsgebied

Het BRV maakt het ruimtelijk ontwikkelings-
potentieel afhankelijk van de knoop-en plaats-
waarde. Er is nood aan de kwantificering en ob-
jectivering van deze knoop-en plaatswaarde, de 
koppeling aan de ruimtelijke context en de rela-
tie met ontwikkelingsperspectieven. 

 ϟ Begripsomschrijving en typologie mobipunt

De OV-knooppunten worden gecategoriseerd 
in functie van hun mobiliteitsaanbod: van grote 
IC-knopen tot “mobipunten”: kleinschalige hubs 
voor vraaggericht collectief vervoer. Er wordt voor 
elk knooppunt een “huidige” en een “potentiële” 

score gegeven. De knooppuntwaarde van een be-
paalde kern of activiteitencluster is het gewogen 
gemiddelde van openbaar vervoer (50%), fiets 
(30%) en weg (20%). Het kernenkompas behan-
delt de kern als geheel, en beperkt zich niet tot 
het knooppunt zelf. 

 ϟ Ruimtelijke ontwikkeling

Het ontwikkelingspotentieel van een kern is 
afhankelijk van de OV-knooppuntwaarde, de 
plaatswaarde (voorzieningenniveau) en de 
ruimtelijke context.
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 ϟ 3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR DEZE        
     BELEIDSVISIE

In het kernenkompas wordt het volledige spec-
trum van OV-knooppunten in kaart gebracht. 
Daarbij wordt de term “mobipunt” voorbehouden 
voor de kleinschalige hubs voor collectief vervoer. 
Het ruimtelijk ontwikkelingspotentieel wordt af-
hankelijk gemaakt van de knoop- en plaatswaar-
de. Dat stimuleert lokale besturen om werk te 
maken van een geoptimaliseerde knooppunt-
waarde. Voor kernen die niet beschikken over een 
knooppunt van regulier openbaar vervoer, zal de 
uitbouw van een mobipunt (met collectief vraag-
gericht vervoer) bepalend zijn voor de knoop-
puntwaarde van de kern.

 ϟ
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Leuven

Rotselaar

Holsbeek

Glabbeek

Kumtich

Armendaal

Het Vinne

Sint-Bernard

Ezemaal

INTERREGIONAAL

STADSKERN

AGGLOMERATIE

GROTE KERN

KLEINE KERN

BEDRIJVENPOOL

BEZOEKERSPOOL

PERIFEER GEBIED

RURAAL GEBIED

REGIONAAL LOKAAL BUURT
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In deze bijlage wordt elke casestudie in detail 
weergegeven. Per casestudie wordt een situe-
ringskaart, de verschillende themabeelden 
(mobiliteitsaanbod, diensten, oriëntatie, ruimte-
lijke integratie en ontwikkeling) en een synthe-
sekaart weergegeven.



REGIONAAL – KLEINE KERN

Situering

  SINT BERNARD  
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Kerk

Bushalte

Bedrijf

Parking

Begraafplaats

Horeca

Horeca

Huidige toestand

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  
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Kerk

Regulier openbaar vervoer

Vraaggericht collectief vervoer

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Kiss & Ride

Deelfietsen en deelsteps

Fietsenstalling

Begraafplaats

R
Kiss + Ride
K

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

MOBILITEIT
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Aankoop / ticketing

Aanvullende diensten mobipunt

Aanvullende diensten buurt

Wachtaccommodatie

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

DIENSTEN
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Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

MOBI PUNT

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

ORIËNTATIE
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Sociale veiligheid

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit

Toegankelijkheid

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

RUIMTELIJKE INTEGRATIE
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Attractoren

Appartementen

Rijwoningen

Rusthuis

Ateliers

Handel

Horeca

Supermarkt

Dagelijkse voorzienningen

Wonen

Kerk

Begraafplaats

REGIONAAL – KLEINE KERN

  SINT BERNARD  

ONTWIKKELING
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• i

R
Kiss + Ride
K

REGIONAAL – KLEINE KERN

Toekomstbeeld

Kerk

Begraafplaats

MOBI PUNT

Kerk

Regulier openbaar vervoer

Fietssnelweg

VCV

P&R

Kiss & Ride

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Ticketing

Diensten

Wachtaccommodatie

  SINT BERNARD  

Deelwagens
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

• i
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Situering



INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

Huidige toestand

Danone
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R
Kiss + Ride
K

INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

MOBILITEIT

Regulier openbaar vervoer

Vraaggericht collectief vervoer

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Kiss & Ride

Fietssnelweg

HOV

Bushalte

Perrons

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Fietsenstalling

Fietsenstalling

Danone
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

DIENSTEN

Ticketing

Aanvullende diensten mobipunt
café/resto

krantenwinkel

Aanvullende diensten buurt

Wachtaccommodatie

Danone

Kinderdagverblijf

Fietsreparatie

Fietsreparatie
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

MOBI PUNT

Danone

ORIËNTATIE
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

RUIMTELIJKE INTEGRATIE

Sociale veiligheid

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit

Toegankelijkheid

Danone
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

Danone

Attractoren

ONTWIKKELING
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INTERREGIONAAL – BEDRIJVENPOOL

  ROTSELAAR  

• i
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R
Kiss + Ride
K

Regulier openbaar vervoer

VCV

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Nieuwe weg

E314

Fiets

Fietssnelweg

Kiss & Ride

Kiss & Ride

Deelfietsen 
en deelsteps

Fietsenstalling

Ticketing

Diensten

Wachtaccommodatie

MOBI PUNT

Danone
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Toekomstbeeld



LOKAAL – KLEINE KERN

Situering

 GLABBEEK 
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Huidige toestand

Supermarkt

Gemeentehuis

LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 
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Vraaggericht collectief vervoer

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Kiss & Ride

Deelfietsen en deelsteps

Fietsenstalling

MOBILITEIT

Gemeentehuis

LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 
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Aankoop / ticketing

Aanvullende diensten mobipunt

Aanvullende diensten buurt

Wachtaccommodatie

DIENSTEN

Gemeentehuis

LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 
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Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

Gemeentehuis

MOBI PUNTLOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 

ORIËNTATIE
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Sociale veiligheid

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit

Toegankelijkheid

RUIMTELIJKE INTEGRATIE

Gemeentehuis

LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 
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Attractoren

Appartementen

Rijwoningen

Rusthuis

Handel

Horeca

Supermarkt

Dagelijkse voorzienningen

Wonen

ONTWIKKELING

LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 
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Toekomstbeeld

MOBI PUNT
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LOKAAL – KLEINE KERN

 GLABBEEK 

VCV

Deelwagens

Parkeerplaatsen

Deelfietsen en deelsteps

Fietsenstalling

Wachtaccommodatie

Diensten

Gemeentehuis



LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

Situering

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  
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Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL
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Huidige toestand



Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL
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MOBILITEIT

Vraaggericht collectief vervoer

Parkeerplaatsen

Deelfietsen

Fietsenstalling



Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL
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DIENSTEN

Aankoop / ticketing

Aanvullende diensten mobipunt

Wachtaccommodatie



Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL
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Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

MOBI PUNT

ORIËNTATIE



Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL
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RUIMTELIJKE INTEGRATIE

Sociale veiligheid

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit

Toegankelijkheid



Parking
Bistro

Onthaal-EHBO
Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  
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ONTWIKKELING
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LOKAAL – BEZOEKERSPOOL

  HET VINNE PROVINCIEDOMEIN  

Toekomstbeeld
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Parking
Bistro

Onthaal-EHBO

Bezoekerscentrum

Zaal

Speelbos Uitkijkpost

VCV

Parkeerplaatsen

Deelfietsen
Fietsenstalling

Diensten

Wachtaccommodatie

MOBI PUNT



Situering

  KUMTICH CENTRUM 

BUURT – GROTE KERN
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

Sint-Gilliskerk

Restaurant

Restaurant

Café

Bakkerij

Voetbalveld
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Huidige toestand



BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

Sint-Gilliskerk

Restaurant

MOBILITEIT

Deelwagens

Fietsenstalling

Deelfietsen
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

DIENSTEN

Ticketing

Aanvullende diensten mobipunt

Aanvullende diensten buurt

Wachtaccommodatie
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

Leesbaarheid

Zichtbaarheid

Informatieverstrekking

Herkenbaarheid

MOBI PUNT

ORIËNTATIE
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

RUIMTELIJKE INTEGRATIE

Sociale veiligheidBereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Verblijfskwaliteit
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

Ontwikkeling wonen

ONTWIKKELING
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BUURT – GROTE KERN

  KUMTICH CENTRUM  

Toekomstbeeld

Deelwagens

Fietsenstalling

Parkeerplaatsen

Deelfietsen

Ticketing

MOBI PUNT

VLAAMSE BELEIDSVISIE MOBIPUNTEN 206

BIJLAGE II - CASESTUDIES



Situering

 EZEMAAL 

 REGIONAAL - RURAAL GEBIED
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 
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Huidige toestand



REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

Regulier openbaar vervoer TEC

MOBILITEIT

R
Kiss + Ride
K

Deelwagens

Fietsenstalling

DeelfietsenParkeerplaatsen
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

DIENSTEN
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 
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ORIËNTATIE
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

RUIMTELIJKE INTEGRATIE
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REGIONAAL – RURAAL GEBIED

 EZEMAAL 

POTENTIEEL & ONTWIKKELING
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